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Informace obecního zpravodaje

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám formou obecního zpravodaje přinesli informace o dění a životě v naší obci,
aby i ti starší, kteří nevyužívají moderní technologie, měli možnost se mnohé dozvědět. Je to
první „pokus“, jak vás touto formou informovat, a věřte, že je to práce nelehká a časově
náročná. Proto bych ráda poděkovala všem, kteří se na tomto novém projektu ve svém volném
čase podíleli. Věřím, že náš občasník bude pro mnohé naše občany příjemným zpestřením.
Současná situace pandemie, kterou si z nás ještě před časem nedovedl nikdo ani ve snu
představit, paralyzovala celý svět. Následky pocítíme postupně i my, naše obec, a to snížením
příjmu sdílených daní, které jsou pro náš rozpočet klíčové. Neznamená to však, že polevíme
ve snaze budovat v naší obci funkční a příjemné místo pro život.
Přeji všem pevné zdraví.
starostka
__________________________________________________________________________________

Internetové stránky obce
Ze zákona je obec povinna poskytovat veřejnosti informace o své činnosti. Jedním ze způsobů
je dálkový přístup prostřednictvím webových stránek obce umístěných na internetu. Aby
stránky obce byly přehlednější, začaly od března 2020 fungovat nové webové stránky, které
najdete na https://www.obecstrazisko.cz/.

Aktuální informace ve vašem telefonu
Obec nabízí svým občanům i návštěvníkům naší obce
šikovného pomocníka pro každého, kdo chce zůstat
stále informovaný, sledovat, co se děje v jeho okolí,
zkrátka, kdo chce zůstat v obraze.
Aplikace V OBRAZE přináší přehled aktualit z webu
naší obce, upozorní na nově vložené zprávy, včas
informuje o pořádaných akcích, umožní uživatelům
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce. K využití aplikace stačí pouze
vlastnit chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS, mít přístup na internet
a stáhnout si aplikaci ZDARMA na Google play nebo App store. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
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Sdružení, ve kterých je naše obec členem
Region HANÁ a MAS
pomáhá obcím
s využíváním
regionálních, národních
i evropských programů
a politik regionálního
rozvoje. Region má 124
členů. Zástupcem naší
obce je paní starostka.

Mikroregion Konicko
je dobrovolný svazek obcí
se sídlem v Konici a jeho
cílem je regionální rozvoj.
Sdružuje celkem 20 obcí
a byl založen v roce 1999.
Zástupcem naší obce je
paní starostka.

Vodovod Pomoraví
je na prostějovském
okrese vlastníkem
vodárenské infrastruktury.
Zástupcem naší obce byl
zvolen pan místostarosta.

.

Poslanecká sněmovna schválila novelu
zákona o místních poplatcích
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 565/ 1990 Sb., o místních poplatcích,
jejíž účinnost je dána dnem 1. ledna 2020. V souvislosti s tím bylo nutné, aby
zastupitelstvo obce aktualizovalo obecně závazné vyhlášky obce týkající se místních
poplatků.
Na základě novely zákona zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 19. prosince 2019
schválilo nové vyhlášky o místních poplatcích - vyhláška poplatku ze psů a vyhláška
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku za komunální odpad se mimo jiné stanovuje ze skutečných nákladů obce
na uvedenou činnost za uzavřené předešlé období. ,,Obec Stražisko vynaložila v roce 2018
za odpady 502 856 Kč. Na základě této částky a metodiky Ministerstva vnitra byla stanovena
sazba poplatku na 800 Kč. vysvětlila na veřejném zasedání paní starostka.
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Poplatek ze psů

Poplatek za komunální odpad

Majitel nově pořízeného psa je povinen psa
přihlásit na obecním úřadě do 30 dnů
od jeho pořízení. Zpoplatněn je pes starší
3 měsíců. Sazba poplatku za psa činí
100 Kč za jednoho psa, za druhého
a každého dalšího psa je poplatek ve výši
150 Kč. Osoby starší 65 let platí
za jednoho psa 75 Kč, za každého dalšího
125 Kč ročně.

Základní poplatek činí 800 Kč. Úleva je
poskytnuta osobám, které mají v obci
trvalý pobyt, a to mínus 180 Kč
(= 620 Kč/osoba), osobám vlastnícím
průkaz ZTP i osobám, které v daném
kalendářním roce dovrší 80 a více let
mínus dalších 100 Kč.
Pro osoby trvale žijící v naší obci je
poplatek splatný ve dvou stejných
splátkách nejpozději do 31. března a do
31. srpna 2020. Pro majitele rekreačních
budov je poplatek splatný jednorázově
nejpozději do 31. srpna 2020 a také se na
ně vztahuje úleva 80 let a průkazu ZTP.
Vyhláška včetně stanovených poplatků
a úlev byla řádně schválena Ministerstvem
vnitra a je trvale vyvěšena na webových
stránkách obce. Pro případné upřesnění
výše
Vašeho
poplatku
neváhejte
kontaktovat kancelář OÚ– tel.582 376 520.

.

Podle zákona sazbu poplatku tvoří:
a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok - v naší obci je tato částka 180 Kč
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího uzavřeného
kalendářního roku 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu
a kalendářní rok – v naší obci je tato částka 620 Kč
Poplatky lze uhradit v kanceláři OÚ hotově nebo platební kartou přes terminál, případně
bezhotovostním převodem na účet obce Stražisko č. ú. 6029701/ 0100.

Boj s pandemií
V těchto dnech prožívá celá republika situaci, kterou si nikdo z nás nedokázal představit
ani v tom nejčernějším snu. V naší obci se doslova ze dne na den zastavil společenský
i kulturní život. V současné době se přísná nařízení začínají pomalu uvolňovat a i obecní
úřad je od 25.5.2020 v běžném režimu provozu. Jen roušky a dodržování vzdálenosti
jsou prozatím stále povinné. Tak jako celá republika i naše obec se snaží bojovat
s nemocí COVID – 19 a to i přesto, že dosud nebyla přímo zasažena.
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možnost zápůjčky knih formou zaslání
objednávky na email – strazisko@volny.cz
nebo vhozením požadavku do schránky
OÚ. Po nachystání byly knihy následující
den rozvezeny zájemcům. V současné
době je již knihovna opět otevřena každý
pátek od 14:30 do 17:30 hodin.

Boj s pandemií probíhá prostřednictvím
informační kampaně, kde jsou poskytnuty
rady a doporučení, jak se správně chovat.
Seniorům nad 65 let byly rozvezeny
a předány roušky, které obec nechala ušít
v chráněné dílně Olomouc a jednorázové
nakoupila v Moděvě Konice. S rozvozem
pomohli členové SDH Stražisko, kteří
seniorům nabídli i pomoc s nákupy,
dovozem potravin a léků. Moc děkujeme!
Obec zakoupila i ozonový generátor, který
dezinfikuje uzavřené prostory formou
přeměny kyslíku na ozon. Je to malý, leč
velký pomocník a své uplatnění najde
do budoucna např. na koupališti. Je
pravidelně využíván v ordinaci lékaře,
na poště, v prostorách obecního úřadu
a od 25.5.2020 i v mateřské škole.
Dále ve spolupráci s místní knihovnou byla
občanům a hlavně dětem nabídnuta

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem hasičům, prodavačkám v COOPU,
Charitě Konice, pracovníkům ve službách
obce a paní doktorce, že i přes riziko
možné nákazy nadále fungují. Velký dík
samozřejmě patří i kuchařkám ze školní
jídelny v ZŠ Ptení a lidem zajišťujícím
rozvoz obědů nejen pro naše seniory.
Děkujeme.
Poděkování patří také vám všem, kteří
pomáháte ostatním a staráte se o své
blízké.
Chápeme, že tato situace není pro nikoho
jednoduchá, ale snažme se vydržet, buďme
ohleduplní, pomáhejme si a věnujme volný
čas především rodině. Apelujeme tedy
na všechny – dodržujme pravidla a buďme
rozumní. Tato opatření jednou pominou
a vše se časem vrátí do normálního stavu.
Pokud byste zejména vy senioři
potřebovali pomoci s nákupem potravin
nebo léků, roušek apod., zavolejte
na obecní úřad.

Nové dárky pro naše jubilanty
V naší obci je již dlouholetou tradicí, že naši občané, kteří se
dožívají významného životního jubilea obdrží od obce dárek
v hodnotě 500 Kč. Dříve byli oslavenci obdarováni hodinami
s obrázkem našeho kostelíku, případně dárkovým balíčkem.
V současnosti se místo hodin mohou těšit na knihu „Moravské
zámky a hrady z nebe“ plnou nádherných leteckých fotografií
a zajímavých informací o těchto památkách.
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Místo elektromobilu malotraktor
Předchozí zastupitelstvo obce
schválilo nákup elektromobilu N1
od firmy Tlamka z Boskovic.
Dotace na elektromobil měla činit
600 000 Kč, obec by však musela
z vlastních zdrojů ještě doplatit cca
500 000 Kč. Na žádost paní
starostky zástupce firmy osobně
12. listopadu 2018 přijel, aby elektromobil předvedl. Zastupitelé, kteří byli předváděcí akci
elektromobilu přítomni, se ale po následné domluvě shodli na tom, že se jedná o vozidlo
s pohonem pro naše podmínky ne zcela vyhovující a cena neadekvátní. Proto současné
zastupitelstvo dotaci na elektromobil odmítlo a po sléze využilo nejnižší nabídky firmy
Agrozet Prostějov k nákupu malotraktoru značky Zetor Utilix 55 s předním tříbodovým
závěsem ve výši 489 285 Kč, a to bez dotace, které již delší dobu nejsou na komunální
techniku vyhlášeny.

ní období byla také zakoupena
Nákup nové fekální cisterny
Nepříjemným překvapením bylo zjištění, že cisterna
na vývoz fekálií, která na obci sloužila mnoho let, byla
ve velmi špatném technickém stavu a pomalu
dosluhovala. Proto se zastupitelé rozhodli, že je
zapotřebí zakoupit cisternu novou a hlavně objemově
větší. Při průzkumu trhu byla nakonec vybrána
cisterna z firmy Agrozet Prostějov za 280 000 Kč
s objemem 6,7 m³. Zároveň se dokoupil i nový závěs
za traktor pro větší nosnost. Díky tomu se cena vývozu
pro naše občany snížila.

Výměna veřejného osvětlení
Obec koncem roku 2018 zajistila realizaci dotačního titulu MAS Region HANÁ dotace
na výměnu světelných těles ve všech katastrech obce. Firma ELNERMONT s.r.o.
z Olomouce světla na konci roku 2018 vyměnila za energeticky úspornější.
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Existence plechového mostu v Podzámčí
je ohrožena
Při revizi plechového mostu v Podzámčí bylo
zjištěno, že most je v havarijním stavu.
Při větší zátěži hrozí jeho poškození
a případná škoda projíždějícím vozidlům.
Z toho důvodu byl průjezd přes něj prozatím
řešen zákazovou značkou a je určen jen pro
pěší. Most však není evidován v majetku
obce, leží na pozemku Lesů České republiky
a zároveň se nachází mimo účelovou
komunikaci. Na základě jejich prohlídky bylo
zjištěno, že konstrukce mostu je skutečně
ve špatném technickém stavu a vzhledem
ke sníženému průtokovému profilu může být
potenciální hrozbou při povodni.
Vybudování mostu nového je z hlediska
velkých finančních nákladů pro obec nereálné.
V současné době se však uvažuje o možnosti
vybudování lávky jako součást projektu
„Cyklostezka Romže“. Tato myšlenka byla
obnovena nedávno na setkání zástupců obcí
a týmu, který se o tento projekt stará. V tomto
případě by bylo možné získat dotaci v rámci budování cyklostezek a tím tak zajistit přechod
přes řeku i dostatečný průtok řeky Romže.

Výrazné změny na koupališti
Návštěvníci koupaliště se v minulé sezoně dočkali
výrazných změn nejen v bistru, ale i v celém areálu
koupaliště. Náklady vynaložené na úpravu nebyly
nikterak vysoké.
Koupaliště se v roce 2019 otevřelo návštěvníkům s novými
úpravami. Hned při vstupu si příchozí mohli všimnout výzdoby, která zkrášlovala oplocení
kolem velkého bazénu.
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Pro malé děti byla u dětského bazénu připravena tabule na malování a systém z plastových
trubek a trychtýřů pro vodní hry. Komfort rodičům a malým dětem nabídl dětský koutek,
který byl vytvořen v prostorách bistra, kde vzniklo i paletové posezení s výzdobou. Veškeré
úpravy byly pořízeny za minimální náklady
a všichni, kteří se na těchto změnách podíleli,
je uskutečnili ve svém volném čase bez nároku
na mzdu.
Návštěvníci kladně hodnotili i vizuální změnu
bistra, které bylo obloženo dřevem a kuchyně
vybavena moderními spotřebiči a zařízením
splňujícím přísné hygienické normy těchto
provozů. Převážná část byla pořízena jako
dříve používaná. Součástí vybavení je i pro tuto
sezonu kontaktní gril, párkovač, holdomat k udržování teploty již hotových pokrmů,
konvektomat, nerezové stoly a pulty, kávovar a další. Stavební úpravy i převážnou část
spotřebičů dodala firma Grand lahůdky s.r.o., se sídlem ve Vrbátkách. Tato firma zajišťovala
i významnou část z nabídky občerstvení – obložené bagety, panniny, zeleninové a těstovinové
saláty, polévky apod. Převážně děti uvítaly, že se mohly ochladit točenou zmrzlinou, kterou
ve stánku prodávala slečna Dračková, jenž měla stánek od obce pronajatý.

Na koupališti se v loňské sezoně pořádalo i několik akcí:
VETERAN STEEL MAN – triatlonový závod
Dobové promítání – společné vzpomínání
na oslavy a budování obce
Eko den pro děti – pořádala obalová společnost
EKO – KOM
Večerník na koupáku – pořádal Prostějovský
Večerník
Dětský den plný her – rozloučení s prázdninami
(pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje)

Nyní se již koupaliště připravuje na nadcházející sezónu. Pokud situace dovolí a koupaliště
bude moci být otevřeno, budeme se 13.6. těšit na vaši návštěvu.
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Boj o autobusovou zastávku v Malenách
Část budovy zastávky v Malenách ve směru
na Konici leží na pozemku společnosti Bělecký Mlýn
s.r.o., jejímž majitelem je pan Ing. Richard Benýšek.
Ten od obce požadoval částku 20 000 Kč za rok jako
nájemné za užívání lomu, který slouží zároveň i jako
točna pro autobusy. Paní starostka se tuto situaci
snažila řešit s krajským úřadem na odboru dopravy.
Zde jí bylo oznámeno, že kraj pouze zajišťuje
dopravní obslužnost a zřizování a provoz zastávek
není v jejich kompetenci. Pokud by tedy zastupitelé
nájemní smlouvu s firmou Bělecký Mlýn s.r.o.
neuzavřeli, hrozilo by zrušení zastávky v Malenách. Možnost, kde by nová zastávka mohla
být vybudována v Malenách není. Stejně tak dopravce odmítl, že by se autobus mohl otáčet na
prostranství v Malenách nebo zajížděl až do Čunína, kde už točna je. Proto zastupitelé
nájemní smlouvu odsouhlasili a firmě Bělecký Mlýn s.r.o. bude ročně vyplácena nájemní
částka 20 000 Kč.

Občané Stražiska požadují vybudování nové
autobusové zastávky
Občané Stražiska, kteří bydlí v Lukách
a u koupaliště již delší dobu volají
o vybudování nové autobusové zastávky.
Lidem
v těchto
místech
zastávka
dlouhodobě chybí, přibývá zde i dětí, které
denně dojíždějí do školy. Zastávka by tak
byla pro všechny okolní přínosem.
Samozřejmě by zastávku mohli v létě
využívat i návštěvníci obce, kteří hojně
navštěvují místní koupaliště. Paní starostka
se snažila zjistit potřebné informace
ohledně zřízení nové zastávky. Projekty

liniových staveb výrazně podražily,
v tomto případě by cena projektu byla cca
200 000 Kč a její realizace by stála cca
1mil.Kč. Tuto informaci obci sdělila firma,
která se realizací těchto projektů zabývá.
Zatím nebylo vyhlášeno výběrové řízení,
šlo jen o předběžnou informaci. Paní
starostka a zastupitelé se bude touto
otázkou týkající se vzniku nové zastávky
ještě zabývat.
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Obec se chystá modernizovat mateřskou
školu
Budova mateřské školy i přilehlé hřiště prošly v minulých letech výraznými úpravami. V roce
2013 byla budova školy zateplena
a v roce 2018 bylo na její zahradě
vybudováno hřiště s novými
hracími prvky. Mateřská škola
svým prostředím a charakterem
vzdělávání vytváří pro děti
rodinné prostředí a v současnosti
je její kapacita 25 dětí naplněna.
Vybavení školy je zastaralé
a některé druhy nábytku pamatují
rodiče i prarodiče dětí, které
v současnosti školu navštěvují.
Proto se zastupitelé obce rozhodli,
že
v letošním
roce
mimo
schválený rozpočet 150 000 Kč, na dovybavení mateřské školy přispějí dalších 150 000 Kč,
za které je potřeba nakoupit antibakteriální polštáře a přikrývky, povlečení, myčku,
kuchyňskou linku a mnoho dalšího: ,,Zmiňovaná akce je důkazem, že se naše obec snaží
navázat na investice do mateřské školy z minulých let. Přejeme si mít pro naše děti
opravenou, moderní a dobře vybavenou mateřskou školu,“ dodala paní starostka.

V chatových oblastech je méně kontejnerů
Kontejnery v chatových oblastech jsou určeny pouze na
směsný komunální odpad. Přesto si je spousta lidí pletla
s kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad,
a tak je i využívala. Fotografie promítnuté na veřejném
zasedání ukázaly, co vše jsou lidé do kontejnerů i vedle
něj schopni ukládat, např. matrace, ledničky, pračky,
peřiny, skříně a mnoho dalšího. Ceny za likvidaci
odpadu se stále zvyšují, a proto obec přistoupila
k razantnímu řešení a kontejnery z problematických
oblastí stáhla. Rekreanti teď mohou směsný odpad
ukládat do kontejnerů umístěných u rybníka, kde najdou
i kontejnery na plast, papír a bioodpad. S přípravou
nové státní legislativy odpadového hospodářství
v návaznosti na řešení závažných problémů spojených
s ochranou přírody a životního prostředí se bude muset
obec nachystat na výrazné změny v celém systému
odpadového hospodářství.
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Obecní hospoda OSMA
Dne 31. ledna 2019 paní Lenka
Popelková podala na obci výpověď
z pronájmu obecní hospody OSMA
s dvouměsíční
výpovědní
lhůtou.
V dubnu jí byl ponechán týden
na vyklizení věcí a poté byla hospoda
pronajata manželům Grulichovým.
I jim byla OSMA pronajata za stejných
podmínek, jaké měla paní Popelková,
tj. nájem 500 Kč za měsíc + 2 500 Kč
na energie. Manželé Grulichovi kvůli
velkému pracovnímu vytížení museli
začátkem roku 2020 OSMU zavřít.
Z toho důvodu se opět hledal nový provozovatel. Po řádném vyhlášení záměru na pronájem
OSMY, se jako jediný přihlásil pan Boris Kováč, který ji 4. března opět otevřel. V současné
době se již těší na vaši návštěvu.

Výrobna mezistěn
V roce 1905 založil pan Antonín Sedláček dílnu na výrobu mezistěn a malý obchůdek, kde
své zboží prodával. Jednalo se o ruční výrobu, kde se mezistěny vyřezávaly podle kovových
šablon. V roce 1930 pan Sedláček provozovnu rozšířil a vybavil stroji německé výroby.
Po jeho smrti převzal firmu jeho synovec
Karel, který si nevedl moc dobře. Před
zánikem
firmu
zachránili
místní
včelaři. Pan Zatloukal se ujal výroby pod
hlavičkou
Komunálních
služeb
Prostějov. Po dvou letech došlo znovu ke
změně a v roce 1956 přešla provozovna
pod MNV Stražisko. Roční zisk v té
době byl 26 Kčs a výrobna se stala pro
MNV břemenem, kterého se chtěl zbavit.
Toho využili členové ZO ČSV ve Ptení
a v květnu 1974 převzali výrobnu pod
svoji správu. Objekt výrobny ale stále vlastnil pan Sedláček a teprve v roce 1985 budovu
odprodal. Poslední změna přišla v roce 1989 a majitelem je nyní s.r.o. ZO ČSV ve Ptení. Přes
mnohé stavební úpravy stávající provozovna nevyhovuje výrobním požadavkům, a proto
chceme postavit provozovnu novou.
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Za tímto účelem jsme koupili budovu
s pozemkem číslo p. 37 (vedle pošty).
Projekt
výstavby
je
zpracován
a zahájení výstavby je závislé na změně
územního
plánu.
Původně
jsme
předpokládali, že do nové provozovny
přijdou i nové stroje. Vzhledem k tomu,
že změna územního plánu ještě potrvá,
výstavba provozovny následně také, byli
jsme nuceni z důvodů udržení kvality
a výrobních požadavků zakoupit nový
stroj od německé firmy Ritsche již nyní
do stávající provozovny.
Výrobna mezistěn a včelařských potřeb spol. s.r.o. Stražisko je firma vyrábějící mezistěny
z pravého včelího vosku. Vyrábí mezistěny pro včelaře z celé ČR. Je zde zavedena i prodejna.
Při návštěvě si včelaři mohou vyměnit vosk nebo souší za mezistěny, koupit mezistěny bez
protihodnoty vosku, pomůcky potřebné k provozování chovu včel a získávání včelích
produktů. Prodejna je rozšířena o kosmetické výrobky obsahující včelí produkty, dále pak
o medové cukrovinky a medovinu.
Václav Stojan, vedoucí provozovny

TJ Sokol získala dotace
TJ Sokol v loňském roce odkupovala od Lesů ČR
pozemek, který se nachází hned za sokolovnou
směrem k potoku. Cena tohoto pozemku činila
42 418 Kč. TJ Sokol požádala obec o peněžní
dar, aby mohla pozemek koupit. Zastupitelé
schválili dar ve výši 21 209 Kč, což je polovina
z požadované ceny.
Současně se TJ Sokol snaží po částech opravovat
místní sokolovnu, na kterou v roce 2019 získala
od Olomouckého kraje dotaci ve výši 1 000 000 Kč s 30% spoluúčastí. Sokoli proto požádali
obec o 300 000 Kč na dofinancování akce. Zastupitelé sokolům odsouhlasili polovinu
požadované částky, tj. 150 000 Kč. Sokolovna není majetkem obce, prioritou jsou mnohé jiné
projekty (kanalizace, oprava chodníku u rybníka atd.).
Sokoli každý rok dostávají od obce finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na otop.
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Hasiči Stražisko
V roce 2019 SDH
od Krajského úřadu
dotaci ve výši 17 400
určena na nákup
zásahové jednotky.

Stražisko obdrželo
Olomouckého kraje
Kč. Tato částka byla
věcného vybavení

V letošním roce hasiči získali bezplatným
převodem vyřazené zásahové vozidlo
z HZS Prostějov značky Mercedes
Sprinter, které nahradí již zastaralou Avii.
Tím se jednotka SDH Stražisko stává
akceschopnější. Děkujeme tímto novému
veliteli a členům JSDH za aktivní přístup.

ČSŽ Stražisko
Tento spolek má v naší obci bohatou tradici. Jeho členky se snaží obohatit kulturní život
různými výstavami a akcemi pořádanými nejen pro naše děti.
Zde je seznam akcí, které ČSŽ Stražisko pořádal v roce 2019:
9. února – Karnevalové odpoledne pro děti
Pro děti byla přichystána spousta her, tanečků a bohatá tombola. K občerstvení byly
připraveny zákusky, párek v rohlíku a limonáda.
12. dubna až 13. dubna – Velikonoční výstavka
Dvoudenní výstavka byla zaměřena na prodej velikonočních dekorací. Návštěvníci výstavy se
také mohli inspirovat ukázkou jarního stolování, ochutnat velikonoční cukroví a naučit se
plést velikonoční pomlázku tzv. kocar
1. září – Pouťová výstava
Na již tradiční výstavě, kterou pořádá ČSŽ Stražisko
si návštěvníci mohli zakoupit výrobky z keramiky,
košíkářské výrobky z Víceměřic, perníčky, hračky,
ručně malovaná trička a mnoho dalších výrobků
vytvořených našimi občany i občany z okolních
vesnic. Část výstavy byla také zaměřena na staré
hračky pod názvem ,,Jak jsme si hrávali.“ Tímto
ČSŽ Stražisko děkuje všem, kteří jim staré hračky
zapůjčili.
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9. listopadu – Beseda s důchodci
ČSŽ Stražisko uspořádal pro naše seniory již tradiční besedu, na které vystoupily děti z místní
mateřské školy. Na účastníky čekalo bohaté občerstvení i tombola.
22. listopadu až 29. listopadu – Vánoční výstava
Na prodejní výstavě si její návštěvníci mohli
zakoupit výrobky z keramiky; papírového pedigu,
slámy, dekorace z vosku, vánoční věnečky
a svícny, smetáky, knihy, svíčky, kosmetiku
a jiné výrobky ze včelích produktů a mnoho
dalšího. Výstavu zdobil i vánoční stromeček
s betlémem. Pořadatelem akce byl ČSŽ Stražisko.

13. prosince – Vánoční dílna
ČSŽ Stražisko společně s Výrobnou mezistěn ve Stražisku pořádají již tradiční dílnu pro malé
i větší děti, které si zde mohou vyrobit drobné dárky i vánoční dekorace. Pro děti bylo
připraveno i bohaté občerstvení.
Členky ČSŽ

Akce v roce 2020
11. ledna – Sportovní ples – pořádal TJ Sokol
1. února – Společenský ples – pořádali SDH a Mateřská škola Stražisko
30. května – Kácení máje – pořádá TJ Sokol
srpen – Zájezd do ZOO Ostrava – pořádá Kulturní komise při OÚ
1. srpna - Pivní festival s Pivovarem Litovel – pořádá TJ Sokol
5. září – 120 let SDH Stražisko + významné výročí obce – pořádá SDH Stražisko
a Kulturní komise při OÚ
5. září – Hodová zábava - pořádá TJ Sokol
19. září – Sběr kovového šrotu – pořádá SDH Stražisko
27. listopadu – Rozsvěcení stromečku v Malenách – pořádají Přátelé za Maleny krásnější
28. listopadu – Rozsvěcení stromečku na Stražisku – pořádá Kulturní komise při OÚ
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Statistika pohybu

Vítejte mezi námi

obyvatelstva

Anežka Pospíšilová
Veronika Vařeková

Počet obyvatel k 1. lednu 2020 = 423
Chlapci do 15 let = 28
Dívky do 15 let = 28
Muži = 182

Z našeho středu odešli
Eliška Mohlerová
Jana Holá (Pospíšilová) – rodačka ze Stražiska

Ženy = 185

František Macháček

Jubilanti
96 let
Brázdová Marie
95 let
Kučerová Růžena
91 let
Růžičková Drahomíra
90 let
Pořízková Anastázie
85 let
Voglová Helena
80 let
Kutý Jaroslav
Krejčí František
Pospíšil Milan
75 let
Krč František
Čepl Jan
70 let
Vinklerová Marie
Popelková Jaroslava
Valentová Anna
Hudec Miroslav
Pajchl Vlastimil
Nádvorníková Magda

60 let
Stojanová Jarmila
Doffková Jaroslava
Svozil Jan
Nevrlová Dana
Čoček Vilém
50 let
Šimek Ladislav
Konečná Dana
Šimková Dana
Tuček Roman
Popelková Petra
Říha František
Tučeková Iveta
Klíč Zdeněk

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.
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Kulinářské okénko
V říjnu 2019 slavila základní škola ve Ptení 70 let od svého otevření. K této příležitosti
paní kuchařky z tamní školní jídelny připravily pro žáky, ale i pro děti z mateřských
škol tematický týden. Celý týden se tak vařilo podle receptů našich (pra)babiček.
Všichni tak měli jedinečnou možnost poznat, jak se v tehdejší době jedlo. Recept
na sladké jídlo, které děti ochutnaly byl vybrán z knihy Vaříme dětem od Jozy Břízové,
z roku 1954.
Krupicové noky
1/8 l mléka, 2 vejce, 20 g másla, asi 150 g krupice, sůl
Tuk a žloutky třeme se solí do pěny, pak přidáváme střídavě mléko a krupici
a dobře zamícháváme. Před zavářením přidáváme tuhý sníh z bílků, který lehce vmícháme.
Lžící namočenou ve vařící vodě vykrajujeme nočky a vhazujeme je do vařící osolené vody.
Vody musíme mít dostatek, aby nočky vyplavaly na povrch. Vaříme asi osm minut.
Švestková omáčka
125 g povidel, 50 g cukru, 1/16 l vody, ½ kávové lžičky škrobové mouky, skořice
Na povidla nalijeme vodu a rozvaříme je. V trošce studené vody rozmícháme škrobovou
mouku, přidáme ji do rozvařených povidel zároveň s cukrem a skořicí. Necháme přejít var
a odtáhneme s plamene.
Přejeme dobrou chuť

Obrázky vrací úsměv
V době pandemie se snažil každý pomoci dle svých možností a sil. Pomoci mohly i naše
děti, které svým obrázkem mohly vrátit úsměv všem, kteří stojí v první linii.
Starostka obce ve spolupráci s kulturním
výborem vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti
Obrázky vrací úsměv. Úkolem bylo namalovat
obrázek týkající se toho, na co se děti těší,
až tato krizová situace pomine, to znamená,
až nebudeme nosit roušky. Namalovat mohly své
kamarády, výlet do ZOO, zkrátka vše co jim teď
nejvíce chybí. Obrázky byly rozděleny do tří
kategorií – předškolní věk, první stupeň, druhý
stupeň – a poté vyhodnoceny. Celkem se sešlo
14 obrázků. Odměna byla dětem slavnostně předána v sále OÚ. Všechny práce i fotografie
z předávání cen jsou zveřejněny na webových stránkách obce a předány těm potřebným –
prodavačkám, záchranářům, hasičům i seniorům. Tento článek jsme se rozhodli zakončit
africkým příslovím, jenž je pro tuto akci vhodné a tvrdí: ,,Mnoho malých lidí, kteří dělají
na mnoha malých místech mnoho malých věcí, může změnit tvář světa.“
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Hasiči Stražisko loni a letos
Sbor dobrovolných hasičů Stražisko má 47 členů z toho 6 mladých hasičů. Činnost sboru se
dá rozdělit do více směrů, a to na kulturní, sportovní a veřejně prospěšnou činnost.
Dne 12. 1. 2019 byl uspořádán Hasičský ples v sále Obecního úřadu, kde hrála hudební
skupina Duel. Součástí tohoto plesu bylo občerstvení a tombola.
Tradiční závody v požárním sportu proběhly v areálu koupaliště 25. května 2019. Jednalo se
o 26. ročník o putovní pohár starosty obce pro muže, a o 12. ročník o putovní pohár pro ženy
pod záštitou senátorek našeho obvodu. Prvních 11. ročníků pod záštitou dřívější senátorky
Boženy Sekaninové a loňský ročník pod záštitou senátorky Jitky Chalánkové, která tuto
záštitu převzala. Loňského ročníku se zúčastnilo 15 družstev mužů a 11 družstev žen. Naše
domácí družstvo skončilo na 4. místě s výsledným časem 18,55s a na prvním místě se
umístilo družstvo ze Sychotína s časem 17,68s.
V kategorii žen se na přední příčce umístilo družstvo z Náměště na Hané s časem 18,78s.
Soutěžilo se o věcné a peněžité ceny, poháry předávala paní senátorka Jitka Chalánková
a místostarosta obce. Naše pohárové závody jsou započítávány do Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku. V této Velké ceně bylo 8 závodů, naše družstvo se účastnilo 4x a 2x bylo
bodováno. Doma získalo 13 bodů a v Nivě 17 bodů, celkově skončilo na 12. místě
ze 41 soutěžících. Velká cena Blanenska pořádala celkem 12 závodů. Naše družstvo se všech
závodů účastnilo a získalo 146 bodů, celkově skončilo na 7. místě z 39 soutěžících.
Dětský den plný her proběhl 24. srpna 2019 na koupališti. Tuto podařenou akci pořádala obec
a SDH. Několik členů se aktivně zapojilo do organizace dětského dne, ze kterého se stalo
pohodové odpoledne plné her a veselé zábavy jak pro děti, tak i pro dospělé.
V hodovou neděli a to dne 1. září 2019 jsme pro naše spoluobčany a další návštěvníky
připravili občerstvení v hasičské zbrojnici. Všichni přítomní se mohli seznámit s vybavením
naší zbrojnice a prezentovaným záznamem činností sportovního družstva.
Lampionový průvod jsme uspořádali dne 27. října 2019, jako 101. výročí vzniku
Československé republiky. Zároveň jsme si připomněli oběti první a druhé světové války
a uctili jsme jejich památku zapálením svíček a položením věnců u pomníků v Malenách,
ve Stražisku a Horním Růžově. V sokolovně jsme připravili pro všechny občerstvení a pro
děti promítání pohádky. Poté následoval krásný ohňostroj.
Někteří zástupci sboru se podílí i na dalších akcích v obci, jako bylo dne 30. listopadu 2019
rozsvěcení Vánočního stromu.
Nezištná pomoc obci a občanům je hlavní motto hasičů v celé naší zemi: „Sobě ku cti, obci
ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“. Proto se podílíme nebo vykonáváme činnost spojenou
s ochranou a pomocí občanům obce.
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Provádělo se ořezání stromů mezi potokem a železniční tratí. Spolupráce s profesionálními
hasiči při požárů kontejnerů s odpadem nebo požárů strniště. Toto je činnost Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Stražisko, která má nového velitele a to pana Josefa Grulicha.
Letošní první kulturní akcí bylo pořádání plesu a to 1. února 2020 v sokolovně. Celým
večerem provázela hudba kapely Melody. Letos jsme spolupracovali s Mateřskou školou
ve Stražisku , děti se podílely na výzdobě sokolovny a vyrobily model hasičského auta.
Rodiče věnovali několik darů do tomboly, která byla letos přeplněna hodnotnými cenami.
Mateřské škole tímto děkujeme a poskytneme ji peněžitý dar z výtěžku plesu.
R. Krč, člen SDH Stražisko

Jak to všechno začalo
Na tomto místě se budete pravidelně setkávat s historickými událostmi, které se týkají
naší obce. Určitě mnoho z vás zajímá, jak Stražisko vypadalo na počátku své existence.
Stražisko a Růžov byly velmi dávno dvě obce a každá z nich si vedla svoji kroniku.
Proto jsme použili informace z obecní kroniky, jejichž vedení je uloženo obcím od roku
1920 zákonem. Hned napoprvé jsme se podívali do kroniky Růžova, kterou začal v roce
1924 psát pan Alfons Čech, který se narodil v roce 1879 v Růžově a pracoval jako
průvodčí. Celý text byl jen lehce upraven, jinak je ponechán v původní podobě.

Autor: Václav Fiala: Stražisko: 1942
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Horní
Růžov
nazývá
se
mezi
obyvatelstvem ,,Hejnov.“ Od čeho toto
jméno dostal, není známo. Od koho neb
čeho dostala naše obec jméno Růžov není
mi posud známo. Jen co z pamětí dávných
občanů a skutečnost tomu nasvědčuje,
na kopci kde stojí nyní kostel, takzvaný
zámek stál kdysi hrad a dole pod kopcem,
kde nyní jest obec Růžov bývaly stáje,
které pozdější dobou přistěhovavších se
kolonistů Němců z Holštýnska byly
zřízeny ze stájí obytné stavení.
V Horním Růžově byly zřízeny ovčírny,
které byly též proměněny v obytná stavení.
V roku 1699 koupili Stražisko i s Růžovem
a okolím premonstráti kláštera Hradiska
u Olomouce a drželi je až do konfiskace
v roku 1784. Část panství byla rozebrána
a usazeni na nich kolonisté z Holštýnska.
Zbytek panství Stražiska a Růžova náležel
náboženské Matici. V roku 1825 prodala
náboženská Matice zbytek panství
jmenovanému továrníku Přízovi z Brna
za 149 075 zlatých, který koupil též
panství v Konici. V letech 1880 prodal
Příza statek panu Bochnerovi z Brna
národnosti německé, který pak předal
statek svému synu Ed. Bochnerovi, který
jej dosud obývá. Ten zčásti staré lesy
vykácel a znova pěkně vysázel. Na práce
takové i též polní byly brány děti, které
dostávaly za práci 30 krejcarů denně,
dospělí 50 krejcarů denně.
V době, kdy Olomouc byla sídlem
údělního knížete z rodu Přemyslova, nastal
čilý styk a obchod mezi oběma sesterskými
zeměmi a hlavními městy Prahou
a Olomoucem. Nejživější obchodní dráha
mezi oběma těmito městy byla ,,cesta
trstenická.“ Cesta směřovala z Olomouce
k Topolanům, Těšeticím, kolem hradu
náměšťského, údolím Šumice k Laškovu

a Přemyslovicím,
kolem Stražiska
do Konice, pak Úsobrna, kdež bylo clo
a do Jevíčka, kdež se mýto uvádí r. 1256,
odtud k Litomyšli podle říčky Trstenice,
po níž má jméno a dále ku Praze.
Vedle této cesty byly v jisté vzdálenosti
hospody, tak zvané kocandy, kdež majitelé
kocích (fašunkových vozů) přenocovali,
koně napájeli a krmili. Dosud se říká domu
na Horním Růžově číslo 4 u Šnevajsu
,,Kocanda“ neb v tomto čísle taková
hospoda byla, v ní se šenkovalo až do roku
asi 1892. V roce tímto hospoda v Horním
Růžově zanikla.
V Dolním Růžově uprostřed dvoru
nacházela se hluboká studně 20 metrů,
která byla až do zřízení vodovodu do roku
1914 zachována. Vody v ní bylo málo a ta
se vytahovala t.z. okovem připevněném
na silném laně (provaz). Točilo se
zřízeným kolem, lano se omotávalo
na válec a okov s vodou šel nahoru, okov
se rukou dal do dřevěného koryta, voda
pak po tomto korytě tekla do nádoby.
Později zřídili si občané dřevěnou pumpu.
Studna jak nasvědčovalo, byla vykopána
v roce 1721 neb uvnitř na drzivě studny
na kameni vytesán byl tento rok. Studna
tato v roce 1914 byla občany zasypána.
V čísle 14 bydlíval kdysi správce dvorů.
Mezi číslem 21 a výměnkem čísla
14 stávala nad vraty klenba, která
nasvědčovala, že dvůr byl uzavřen branou.
Posuď se místu tomu říká ve vratech. Tato
památka byla uchována až do roku 1895,
kdy tento zvaný ,,Dvůr“ vyhořel. Toto
nádvratí bylo občany odstraněno, poněváč
bylo již špatné a mohlo lehko se zbořiti.
Jediná památka zůstala ve zdi čísla 21. Jest
to kámen vysedlý ze zdi, který nasvědčuje,
že kdysi na tomto místě byla brána.
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Kde nyní stojí stodoly, stála kdysi jedna panská stodola, která později se přistěhovavších se
kolonistů byla rozdělena na osm dílů. Toto nasvědčuje nejlépe tomu, že kolonistů bylo
pravděpodobně osm.
Kde nyní je takzvaná ,,ulice“ byly tyto
domy stavěné až v době pozdější. Naproti
těchto domků rozprostírají se krásné
ovocné zahrady, které původně byly též
panskou zahradou, která byla kolonistům
rozdělena. Pod těmito zahradami rozkládal
se kdysi rybník, neb do nynějších dob
viděti jest zbytky hráze a místo toto nazývá

se ,,rybníček“, který později užívali jako
louky ze Štarnova. Tito v pozdější době
rozprodali je mezi občany zdejší. Za
rybníčkem dále vinou se krásné louky
vroubené potokem Romžou, který tvoří
hranici mezi Růžovem a Stražiskem.
Louky tyto nazývají se ,,Ohrady,“ které
patřily později občanům z Přemyslovic.

Prosba na občany, chataře a chalupáře
V září se chystá velká akce u příležitosti výročí 120 let vzniku SDH Stražisko spojená
i s výročím vzniku místní části Maleny. U této příležitosti bychom rádi uspořádali i výstavu
fotografií ze života obce a historie hasičského sboru. Proto touto cestou prosíme občany,
chataře i chalupáře, aby prohledali své půdy, sklepy, skříně a zásuvky, zda nenajdou staré
fotografie nebo věci týkající se naší obce či hasičského sboru, které by nám na akci mohli
zapůjčit. Jedná se nám především o historické fotografie, kdy se měnila obytná zástavba
ve Stražisku, Malenách i na Růžově, fotografie z různých akcí apod. Fotografie můžete nosit
do kanceláře OÚ nebo je naskenované zaslat na email obce. Zapůjčené fotografie i věci budou
po akci samozřejmě vráceny svým majitelům. Děkujeme.

Poznávací omalovánky
Pro všechny, kteří milují omalovánky a rádi si tříbí paměť pomocí
pexesa, jsou v kanceláři obecního úřadu k dispozici Poznávací
omalovánky. Nejen děti se v nich setkají s odkazem historie
a tradic, ale i se současným životem nejen v naší obci, ale i obcí
v našem regionu.
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Hra z plastové lahve pro naše malé čtenáře
Budete potřebovat:
PET lahev
plastový obal z Kinder vajíčka
pěnová guma – pěnovka
nůžky
tužku
černý popisovač
tavnou pistoli
provázek
korálky

Z PET lahve odstřihneme nebo odřízneme dno.

Obal od Kinder vajíčka pomalujeme černým popisovačem
Víčko od PET lahve i obal z Kinder vajíčka provrtáme,
provlečeme provázek, který zajistíme tavnou pistolí
přilepeným korálkem.

Z pěnovky vystřihneme květiny, které tavnou
pistolí přilepíme na PET lahev
a včelce dolepíme křidélka.
Hra je hotová. Cílem je dostat na provázku
připevněnou včelku do květinové zahrádky.
Není to tak jednoduché, jak to vypadá.
Přejeme skvělou zábavu
Vaše redakce

Obecní zpravodaj
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