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Vychází jednou za dva měsíce.

JAK JSME TŘÍDILI V ROCE 2020

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

První číslo obecního zpravodaje v daném kalendářním roce se tradičně věnuje
problematice odpadového hospodářství v obci a tím pádem i statistice třídění
základních komodit separovaných odpadů. Kam jsme se meziročně posunuli je
patrné z níže uvedené tabulky. Jsou to čísla veskrze pozitivní a Střeňáci si tak zaslouží velkou pochvalu za kladný přístup k ochraně životního prostředí.
Druh odpadu

2019 (t)

2020 (t)

nárůst (%)

Směsný komunální odpad

91,03

86,76

- 4,7

Plasty

12,83

13,63

+ 6,2

Sklo

12,12

13,41

+ 10,6

Papír

10,92

12,26

+ 12,4

Bioodpad

91,31

110,89

+ 21,4

Produkce směsného komunálního
odpadu (SKO) ve Střeni v porovnání
s rokem předcházejícím lehce klesla, což
je velmi pozitivní zpráva. Navíc se držíme výrazně pod hranicí, kdy může obec
zažádat o tzv. třídící slevu danou novým
odpadovým zákonem. Neměl by se nám
tudíž i do budoucna výrazně zvyšovat
státem daný poplatek za uložení odpadu
na skládku. Tato položka však tvoří jen
část celkových nákladů za odpady.

Bohužel jiná písnička je každoroční
navyšování cen za služby svozových firem a zvyšující se náklady na separaci
odpadů. Čím dál větší roli při tvorbě
ceny poplatku v naší obci zaujímají náklady na zpracování bioodpadu (BRKO).
Čísla produkce BRKO z loňského roku
jsou opravdu vysoká a je jasné, že se
nevyhneme v roce 2022 zdražení poplatku za odpady. Prosím tedy občany,
aby v maximální míře kompostovali bio-

Koncem minulého roku jsme požádali
na MMR o dotaci na rekonstrukci části
kulturního domu nad pódiem. Uvedený
projekt předpokládá změny dispozic
sklepa a pódia, dále výstavbu nové klubovny a výměnu střechy. Na začátku
tohoto roku jsme odeslali dotační žádost
na rekonstrukci památníku 1. a 2. sv.
války u kapličky. Další žádosti směřovaly
na Ol. kraj, kde chceme získat finance na
projekt k vybudování zázemí pro sportovně společenský areál za kulturním
domem (šatna, WC, sprcha, sklad, přípojky sítí a přístupové chodníky). Dále
pak na územní plán, akci Komárfest a na
vybavení pro hasiče (lodní motor).
Z nedokončených akcí zmíním workoutové hřiště, kde čekáme na vhodné počasí pro položení dopadové plochy. Dalším souvisejícím projektem je rekonstrukce hřiště za kulturním domem, kde
doposud nedošlo k převzetí díla z důvodu nesouhlasu obce s kvalitou provedení. Uvidíme, jak se situace vyvine.
Od 25. února do 18. července je v plánu uzavírka silnice II/449 (ul. Dukelská
Litovel). V této věci intenzivně komunikujeme s Policií ČR, Městskou policií
Štěpánov a se Správou silnic Olomouckého kraje. Policie přislíbila častější kontroly dodržování dopravního značení
(omezení hmotnosti 12 t) a zástupci
správy silnic přislíbili dílčí opravu komunikace, bohužel ne však její rekonstrukci.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pevné
nervy při zvládání všech omezení souvisejících s koronavirem a nezapomeňte si
občas udělat nějakou tu radost. A třeba
i vzájemně. Vždyť pochvala nebo dárek
od druhého moc potěší a v této době se
radosti moc nedostává. Přeji vám úspěšný vstup do blížícího se jara. Sluníčko
nám pomůže ☺. Uvidíte…
Buďte zdrávi Střeňáci.
- Jiří Nevima, starosta -
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odpad doma a vzniklý kompost využili na svém pozemku.
Díky všem, kteří tak činíte.

Pro shrnutí si dovolím připomenout základní teze odpadového hospodářství naší obce:

V souvislosti s výše uvedeným připomínám, že na Trávníku
a u zdravotního střediska je vyhrazen prostor pro odkládání
větví, které jsou následně štěpkovány pracovníky obce. Štěpku si pak můžete odebrat v libovolném množství.
Z technických důvodů není možné takto drtit kořeny stromů
(obsahují písek, který poškozuje štěpkovač), dále kroucenou
vrbu (ucpe stroj) a větve s trny (např. růže a akát, nebezpečné pro obsluhu). Uvedený materiál vhoďte rovnou do kontejneru.

1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.

Aktuálně jsme dostali zprávu z dotační kanceláře o akceptaci žádosti o kompostéry do domácností. Občané, kteří si
v roce 2020 požádali přes formulář na obci, se dočkají nového kompostéru zdarma přibližně na podzim tohoto roku.

2. Když už odpad vznikne, je potřeba ho recyklovat nebo
vytřídit.
3. Na náklady v odpadovém hospodářství má a bude mít
největší vliv množství směsného komunálního odpadu
(černé popelnice).
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za to, že aktivně třídíte
a podílíte se na stabilním a v porovnání s ostatními obcemi
nízkonákladovém odpadovém hospodářství.
- Jiří Nevima, starosta -

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pátek 26. března proběhne v čase mezi 16:00 a 17:00
sběr velkoobjemového, nebezpečného odpadu a stavební
suti. Veškerá technika na odložení odpadu bude přistavena
před kulturním domem. Množství odevzdané stavební suti je
omezeno na dva běžně naložené dvoukoláky pro domácnost.
Veškeré uvedené služby pro občany Střeně jsou hrazeny
z poplatku za odpady a na místě se neprovádí žádná úhrada.
Odpad, který je možno uložit:
• velkoobjemový odpad z domácností jako jsou: staré části
nábytku, výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, staré hadry, obuv, matrace, koberce apod.;
• nebezpečný odpad jako jsou: rozpouštědla, kyseliny, zářivky a výbojky, barvy, laky a lepidla včetně prázdných
obalů od těchto látek, motorové oleje, autobaterie, pneumatiky;

• vysloužilé elektrospotřebiče: ledničky, mrazničky, pračky,
myčky, televizory, monitory, rádia, atd.;
• malé množství stavební suti.
Pro bezplatné odevzdání pneumatik v průběhu celého roku
doporučujeme využít systému zpětného odběru ELTMA. Na
jejich webových stránkách www.eltma.cz naleznete spoustu
sběrných míst, kde je možné bezplatně odevzdat použité
pneumatiky. Nemusí tak končit v příkopech kolem cest, tak
jak je to občas vidět např. u cesty na Štěpánov. Navíc ušetříte obci prostředky, které musí vynakládat sběrnému dvoru
v Nákle nebo společnosti EKO-UNIMED (zajišťuje sběrové
dny velkoobjemového a nebezpečného odpadu na jaře a na
podzim). Děkujeme za spolupráci.
- Jiří Nevima, starosta -

UKLIĎME STŘEŇ A OKOLÍ
Obec Střeň pořádá v sobotu 27. března dobrovolnický úklid
obce s názvem Ukliďme Střeň a okolí. Tato akce se uskuteční
v rámci celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Cílem akce je uklidit obec Střeň a přilehlé okolí od odpadků, které se po zimě nashromáždily. Pokud se chcete do
akce zapojit a pomoct dobré věci, přijďte před budovu Obecního úřadu Střeň v sobotu 27. března v 9 hodin ráno. Nezapo-
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meňte na vhodné oblečení a obuv. Akci můžete podpořit také
darováním ochranných pracovních prostředků (rukavic),
popř. pytlů na odpad. Po úklidu čeká každého zasloužená
odměna - pečení špekáčků, další občerstvení a malá tombola.
- Jiří Nevima, starosta -

Obecní zpravodaj vydává: Obec Střeň, Střeň 19, 783 32 pošta Náklo, IČ: 47997265, Email: obec@stren.cz, www.stren.cz, Tel./fax: 585 386 835

Obecní zpravodaj Střeň 1/2021

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 6/2020
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na
rok 2021.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků p.
č. 164/3, 164/25, 164/26, 164/27, 164/28
vše v k. ú.
Střeň a to za cenu dle znaleckého posudku: 2 000,- Kč/m2
bez DPH.
3. A) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek veřejné zakázky
na akci Výběr zpracovatele územního plánu Střeň. Vítězem se stala firma Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.
s cenou 590.000,- Kč bez DPH (tj.713.900 Kč včetně DPH).
B) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
na vypracování územního plánu Střeň s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. v hodnotě 590.000,- Kč bez
DPH (tj. 713.900 Kč včetně DPH).

8. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 1/2020 s Tělovýchovnou jednotou Střeň,
z. s..
9. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje podání žádosti o dotaci „Stavební úpravy KD Střeň, č. p. 19“ prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 117D8210 – Podpora
obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210E – Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov.
Celkový rozpočet: 9 642 949,24 Kč (vč. DPH).
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 15-2020, 16-2020, 17-2020, 18-2020, 19-2020, 20-2020,
21-2020, 22-2020, 23-2020, 24-2020.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření a z kontroly nahrazující interní
audit.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání ÚP Střeň včetně Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici
č. 1/2017 pro obecní kamerový monitorovací systém.

5. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje Stanovy dobrovolného
svazku obcí DSO Region Moravská cesta a Smlouvu o zřízení dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta v předloženém znění.

Zasedání č. 1/2021

6. A) Zastupitelstvo obce schvaluje Pasport místních a účelových komunikací obce Střeň zpracovaný firmou GeoFaN
s.r.o..
B) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnou vyhlášku o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Střeň do kategorie
místních komunikací.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového prostoru k podnikatelským účelům č. 129212/2021
s Lesy České republiky, s.p., jejímž předmětem je nájem
části stodoly na návsi.

1. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce „Památník první
světové války Střeň“ prostřednictvím Sekce právní Ministerstva obrany – odbor pro válečné veterány, Zachování
a obnova historických hodnot I, Identifikační číslo programu: 107290. Celkový rozpočet: 277 541,- Kč (vč. DPH).
2. Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu
č. KÚOK/52434/2015/OMP/OS/D na bezúplatný převod
pozemků z majetku Olomouckého kraje do majetku Obce
Střeň.
3. Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu o umístění zařízení s DOUBRAVA.NET s.r.o..
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 25-2020, 26-2020, 27-2020, 28-2020.
- Obecní úřad -

INFORMACE Z OBCE
SVOZ SMĚSNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Podmínky sběru komunálního odpadu pro rok 2021 jsou
stejné jako v roce 2020. Změnila se jen perioda svozu papíru
ze šesti na osm týdnů. Z velkých modrých 1100l kontejnerů
na sběrných místech bude papír svážen jednou za 4 týdny.

VÁŽNÍ LÍSTKY - ŽELEZO A PAPÍR
Obec Střeň žádá občany, kteří odevzdávají železo a papír do
sběru, o předání vážních lístků na obecní úřad. Obec může
Vaše lístky uplatnit u obalové společnosti EKOKOM a zprostředkovaně tak snížit náklady na odpadové hospodářství.

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti a ten má po zaplacení nárok na dvanáct svozů nádob s SKO (120l nádoba za
850,- Kč a 240l nádoba za 1100,- Kč). Splatnost poplatku je do
31. 3. 2021. Poplatek je možné hradit hotově na pokladně
obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce číslo:
1801698319/0800; variabilní symbol: 1340 a číslo popisné.

VAŘENÍ OBĚDŮ
Kdo z občanů by měl zájem o obědy do jídlonosiče, může
kontaktovat:
1.

Školní jídelnu ZŠ a MŠ Střeň, cena obědu 61,- Kč, kontaktní osoba Alena Zatloukalová - tel. 725 426 721.

2.

Zemědělské družstvo Unčovice, cena obědu 67,- Kč, kontaktní osoba Marta Žatková – tel. 775 992 931.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V rámci Tříkrálové sbírky, kterou se v obci Střeň povedlo
zorganizovat vůbec poprvé, se podařilo vybrat 7 335,- Kč.
Všem dárcům jménem Obce Střeň i Charity Šternberk moc
děkujeme.
- Obecní úřad Zdroj:www.google.com/search?q=garbage
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HASIČSKÁ KRONIKA
I takový obyčejný úklid staré stodoly může odhalit neobyčejný, troufám si napsat až vzácný nález. Před nedávnem se
to přihodilo ve Střeni panu Janu Dohnalovi č. p. 13. Úplnou
náhodou objevil unikátní knihu – starobylou „Hasičskou kroniku“ vydanou roku 1898. Má téměř 600 stran, sepsal ji
a upravil Titus Krška – starosta ČESKÉ ÚSTŘEDNÍ JEDNOTY
HASIČSKÉ MARKRABSTVÍ MORAVSKÉHO a spolu se ZEMSKOU
SLEZSKOU JEDNOTOU HASIČSKOU ji věnovali k 50letému jubileu požehnané vlády JEHO VELIČENSTVA CÍSAŘE A JEHO MILOSTI KRÁLE FRANTIŠKA JOSEFA I. Po celou dobu toto jedinečné dílo střežil mumifikovaný potkan měřící neuvěřitelných
50 centimetrů! Je až dechberoucí, v jak výborném stavu se
tato kniha dochovala.

Prvním předsedou ve sboru byl František Vaněk, správce
školy, náčelníkem František Dohnal, rolník, jednatelem Jan
Malý, rolník. Ve sboru jsou členy (jména členů, kteří od založení sboru až dodnes vytrvali označena jsou písmem ležatým): František Běhal, Karel Lukeš, Jan Staroštík, Josef Dohnal, Jan Žatka, František Lón st., František Lón ml., Alois
Uvízl, František Staroštík, František Navrátil, František Uvízl,
Jan Krajc, Jan Obranský, K. Kubáček, Josef Hanák, Josef Žatka, Jos. Pluskal, Jan Frantík, Ant. Vychodil, Josef Uvízl, Ignác
Novák.
Nyní jest předsedou sboru František Vaněk, správce školy,
náčelníkem Frant. Běhal, knížecí hajný, jednatelem Karel Lukeš, obuvník.
Sbor má 1 čtyřkolovou vozní stříkačku se 100 m hadic, střechový žebř, 21 sekerek, dlouhý žebř, různé lopaty a háky,
provazy, vše v úhrnné ceně asi 1300 zl.; týž súčastnil se po
dobu svého trvání 5 požárů.“
Za uvedené informace včetně fotografií patří poděkování
panu Janu Dohnalovi.

Sbor hasičský ve Střeni
„Obec Střeň čítá 62 domovních čísel z nichž jest 14 kryto
kamenem, 5 šindelem a 43 dochem. Obyvatelstvo živí se většinou polním hospodářstvím. Osada prostírá se na rovině
a jest obklíčena se všech stran lesy náležejícími knížeti
z Lichtenšteina. Podnět ku založení dobrovolné jednoty hasičské v místě dalo zastupitelstvo obce a sbor založen r. 1889.
Téhož času byl starostou obce František Gargela, rolník; radními: František Fantula a Fr. Vrbka. Sboru byl přizniv starosta
František Gargela tím, že sám se stal jeho členem.
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Zdroj: Hasičská kronika, tisk + nakladatelství: Lambert Klabusay v Holešově.
- Dagmar Holániková -
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MŠ STŘEŇ
Nový rok jsme ve školce zahájili v poklidu. Většina dětí se
po Vánocích do školky těšila a to jak na kamarády, tak na
nové hračky, které nám Ježíšek nadělil.

vým hrátkám, které budou završené samotným karnevalem.
A tak se alespoň prozatím máme na co těšit.
- Adéla Stryková -

V polovině ledna jsme dětem připravili tzv. „zimní olympiádu“, ve které letos mezi sebou soutěžily dva týmy - Češi
a Slováci. Sněhu v tento den zrovna moc nenapadlo, ale to
nás neodradilo. Sportovní disciplíny, mezi které patřil biatlon
(střelba dětskými pistolkami na cíl), sjezdové lyžování (běh
s hůlkami), lední hokej (trefit puk do branky) a bobování (ve
trojicích projít dráhu) děti plnily na školní zahradě. Po splnění
všech disciplín obdržely malou sladkost a také diplom.
V tento měsíc obvykle zahajujeme spolupráci s místními
babičkami v rámci projektu „Babička a dědeček do školky“,
ovšem epidemiologická situace nám to stále nedovoluje.
V únoru jsme taktéž měli naplánovaný výukový program,
který musel být zrušen. Neházíme však flintu do žita a poslední únorový týden se s dětmi budeme věnovat karnevalo-
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CHARITA LITOVEL
Vážení čtenáři,
v první řadě, bychom se s Vámi rádi podělili o radostnou
zprávu. Díky Vaší pomoci jsme dokázali společně vybrat částku 92.900 Kč v projektu ČSOB Pomáhá regionům. Dostali
jsme se tak na první vítězné místo ve vybraných projektech
z Olomouckého kraje. Vítěz získá od ČSOB dar ve výši 50.000
Kč. Dohromady jsme získali 142.900 Kč a můžeme se tak pustit do rekonstrukce našich prostor a náš sen je již v dohlednu!
Děkujeme tedy touto cestou všem dárcům. Vážíme si každého zaslaného finančního daru, ale přiznáváme, že ještě dnes
jsme překvapeni z toho, že některé částky byly opravdu vysoké. Všichni máme obrovskouradost a díky lepším pracovním
podmínkám Vám naše služby budeme poskytovat ještě s větším úsměvem!

Stále probíhá Tříkrálová sbírka a to až do 24. 1. 2021.
V době vydání tohoto článku již bude sbírka ukončena a my
budeme znát výsledky, o kterých Vás budeme informovat
v dalším vydání. Děkujeme za každý darovaný příspěvek. Bez
Vás, bychom nemohli pomáhat ostatním.
„Když pomáháme druhým, pomáháme zároveň sami sobě“
Jsme tu pro Vás, Charita v Litovli.
- Kateřina Kargerová -

Dále bychom Vás chtěli informovat o jedné ze služeb, kterou naše Charita poskytuje již od roku 2013. Jedná se o Charitní poradnu Nedlužím. V této poradně pomáháme lidem,
kteří se ocitli v dluhové pasti. Bohužel, loňský rok se podepsal
na každém z nás a někoho koronavirová opatření zasáhla
hlavně po finanční stránce. Můžete se na nás obrátit, pokud
Vás trápí dluhy či jste v tíživé situaci. Jistě se pokusíme pomoci najít s Vámi řešení ve Vaší nelehké situaci. Kontaktovat nás
můžete na telefonním čísle: 730 585 753. Na provoz služby se
nám podařilo v roce 2020 získat finance z evropských zdrojů,
konkrétně z MAS Moravská cesta v projektu ,,Podpora rodiny
a snižování dluhové pasti na Litovelsku – druhá etapa“
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014300.

NOVINKY Z ORDINACE
Vážení pacienti,
připravili jsme pro vás další, v dnešní době velmi užitečnou,
novinku. Na našich webových stránkách si můžete všimnout
odkazu na nový on - line rezervační systém. Během měsíce
února bude ve zkušebním provozu a od března by měl fungovat na sto procent. Máte tedy možnost se sami, dle vašich
časových možností, objednat na plánovaná vyšetření. A to
zejména na preventivní prohlídky, administrativní služby,
jako vystavení průkazů (zbrojní, řidičský, zdravotní, profesní
a jiné), objednat se i v případě nemoci.
Často také žádáte o výpisy z dokumentace. Abychom vám
mohli udělat výpis, musíte mít platnou preventivní prohlídku.
Pokud si nejste jisti, kdy naposledy jste na preventivní prohlídce byli, stačí napsat e-mail či sms. Znovu opakuji, že na
preventivní prohlídku máte nárok jednou za dva roky.

V dnešní nelehké době se snažíme co nejvíce eliminovat
telefonní hovory, které jsou pro všechny v ordinaci velmi
rušivé. Proto si dovolím ještě jednou apelovat na to, abyste
nevolali mimo ordinační hodiny a zejména nevolejte v době
odběrů krve, tj. ráno mezi 7.00 - 8.00 hod. Na ztracená volání
reagujeme ještě týž den. Na e-maily reagujeme do 2 - 5 dnů.
Budu ráda za vaši zpětnou vazbu k rezervačnímu kalendáři.
Děkuji Andrea Adamcová
Pro zopakování ještě kontakty na naši ordinaci:
Telefon: 602 685 958
E-mail: andyada1@seznam.cz, ordinace.naklo@seznam.cz
Web: www.amimed.cz
- Andrea Adamcová -

STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
…tajenka… je období veselení se, hodování a pití. Někde se
…tajenka… říká fašank, fašinek, šibřinky, končiny, vostatke,
vostatky nebo ostatky a znamená, že se hoduje v dnech, které ještě ostaly před obdobím půstu. Období …tajenka… začíná od svátku Tří králů 6. 1. do popeleční středy. Záleží tedy na
tom, kdy jsou Velikonoce. Popeleční středa, a konec masopustního období, je letos 17. února 2021.

začínaly oslavy časně ráno buď zabíjením prasete (hospodář
přečetl ortel vepře, jeho poslední vůli a až poté mohl být zabit), smažením koblih nebo převlékáním za maškary, které na
vsi obcházely v průvodech dům od domu. Říkávalo se, že
o tučném čtvrtku mají lidi jíst a pít co nejvíce, aby byli celý
rok při síle. V bohatších rodinách si v tento den připravovali
vepřovou pečeni s knedlíkem a zelím, kterou zapíjeli pivem.

V dnešní době je …tajenka… hlavně o víkendu, ale dříve
trval od čtvrtka do úterý. Držel se hlavně tučný čtvrtek, taneční neděle a maškarní úterý. Od tučného čtvrtka do úterý

Masopustní, karnevalové průvody masek chodí nejméně od
13. století, původ ale sahá až před náš letopočet. Název karneval pochází z Itálie a znamená sbohem maso.
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…tajenka… byl přijímán jako ventil života, svázaný jinak
předpisy a regulemi. Jeho symbolika byla ve slovanském pojetí zaměřená na vítání jara a zabezpečení hojnosti, úrody
a plodnosti.
Ve středověku křesťanští mravokárci …tajenka… odsuzovali. Nelíbilo se jim povykování, převlékání za maškary, velké
hodování a pití alkoholu. Zabránit mu ale nemohli. Jako den

jeho ukončení určila masopustní úterý, které předcházelo
popeleční středě. Popeleční středou začal půst bez masa
a radovánek, který trval až do Velikonoc.
A kdy je popeleční středa?
Popeleční středa je 40 dní před Velikonoci, a jelikož
jsou Velikonoce pohyblivým svátkem, každý rok má jiné datum i konec …tajenka….
Zdroj: https://www.ceskazceska.cz/

ANKETA ANTUKA AUDIT BALERÍNA
BANÍK BAZÉN BERLE BETON BIČÍK
BLAFÁK BYROKRACIE ČEPEL DODÁVKA
DOTEK DRÁŽKA DROGA EMAIL EVIDENCE FENOMÉN FOBIE GARNÝŽ HISTORIE HMOTA HOLČIČKA KAUZA KOŘEN KOSMETIKA KOŠÍK MONOKL NÁHODA NÁPIS NOČNÍK OBCHOD OBSAH
OTAVA POVĚRA PRAMEN PRUŽINA
ROZVOZ SERVIS SPONKA STRÁŽ STUDENTKA SUKNĚ ÚSTŘEDNA UŽOVKA
VZPOMÍNKA

- Dagmar Holániková -

ZABIJAČKA
Nejspíš ta tam jsou doby, kdy u kdejakého stavení na vsi byl
vykrmován vepřík, a kde v mrazivých dnech, v období od Tří
králů do masopustního úterý, nadešel čas zabijaček.
Zabijačky jsou dnes už spíš folklórní akcí a neslouží výhradně k obživě rodiny a blízkých přátel, jako to bývalo dříve,
i přesto nejsou úplně zapomenuty. Období domácích zabijaček nastává v zimním období a končívalo o masopustním
úterý.
V zimním období se dalo maso lépe uchovat, hutná jídla
byla vyhledávána a lidé nemuseli obstarávat pole, tak měli na
zpracování masa čas. Ze stejného důvodu se taky v zimním
období pořádaly svatby – byl čas a dostatek jídla a masa ze
zabijačky.

Dochovalo se mnoho prastarých zvyků. Například ten,
kdy hospodář vepře soudil a četl praseti před zabitím jeho
ortel. Prase zabíjel řezník, který byl ústřední osobou celé zabijačky a byl tak patřičně hoštěn jídlem i alkoholem.
Při zabijačce bylo mnoho práce a prase se zpracovalo celé,
jak se říká, od rypáčku po ocásek. Pomáhala tak celá rodina
a přátelé. Výslužka ze zabijačky, jako např. černá polévka
(prdelačka) jitrnice a jelita, ale i škvarky a kusy masa se roznášela místnímu faráři, starostovi, veliteli hasičů a učiteli,
jako dar.
- Dagmar Holániková Zdroj: https://www.ceskazceska.cz/
www.ajdnes.cz/tradicni-zabijacka-pred-nasim-hostincem

Zabijačka, to ale nebývalo jen tak. Před samotnou zabijačkou byla potřeba připravit řada věcí. Hospodyně navařily
kroupy a krupky určené do jitrnic a jelit, přichystaly koření,
které se mlelo den předem, aby bylo co nejčerstvější.
Z koření nesměla chybět majoránka, pepř, nové koření,
česnek a leckdy i hřebíček, zázvor, tymián, saturejka, paprika
a muškátový květ. Přesné složení koření si každý řezník střežil
po generace.
Nezbytná byla také příprava nádob na maso, vnitřnosti,
sádlo a škvarky,… hospodáři chystaly špejle, necky a velké
množství horké vody. Řezníci se starali o to, aby sekáčky
a nože byly řádně ostré.
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OMALOVÁNKY PRO DĚTI

Zdroj: cz.pinterest.com/pin/346073552593354022

- Petr Němeček -

CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou síť, kde
služby prodávají poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře znáte a už v současné chvíli od nich třeba využíváte řadu různých služeb včetně mobilního volání.
Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz si můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní nabídku od vybraného poskytovatele.
Vždy se jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou televizí
s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou doplňkových
služeb a zvýhodněných balíčků, např. s mobilním voláním.
Vyměňte svého poskytovatele internetu za lepšího na
www.zrychlujemecesko.cz. Nevíte-li si rady, zavolejte nám na
infolinku CETIN 238 461 111 (každý všední den od 8:00 do 16:00).

www.zrychlujemecesko.cz

CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná téměř
v každé domácnosti. Navazujeme na dlouholetou tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě v jeho původním majetku.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 8. 4. 2021
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Přispívali: Jiří Nevima, Adéla Stryková, Dagmar Holániková, Kateřina Kargerová, Andrea Adamcová, Petr Němeček.
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