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Politický a veřejný život

Zastupitelstvo rozhodlo, aby psal kroniku starosta. Zákon 132/2006Sb.,umožňuje psaní
kroniky ručně i v elektronické podobě. Využijeme této možnosti. Starosta bude psát kroniku
na počítači a slečna Mgr. Miroslava Kalabusová ručně.
Kronika za rok 2011 obsahuje 9 stran.
Ústavní činitelé České republiky v roce 2011:
Prezident ČR
Předseda vlády
Předsedkyně Sněmovny
Předseda Senátu
Předseda Ústavního soudu

Václav Klaus
Petr Nečas
Miroslava Němcová
Milan Štěch
Pavel Rychetský

Zastupitelstvo obce pracovalo ve složení :
Václav Dvořáček, Mgr.
Miroslav Vincourek
Jiří Hepnar
František Holík
Drahomíra Kolláriková, Bc.
Petra Mužíková
Vladimíra Petrovská

starosta
místostarosta
člen finančního výboru
předsedkyně finančního výboru
předsedkyně kontrolního výboru
předsedkyně komise pro děti a mládež

Členkou finančního výboru byla zvolena paní Ilona Kalabusová
Členkami kontrolního výboru byly zvoleny paní Jaroslava Coufalíková a Monika Zdráhalová.
Naše obec leží v Olomouckém kraji, krajským městem je Olomouc, s hejtmanem
Ing. Martinem Tesaříkem
Obec s rozšířenou působností je statutární město Přerov, s primátorem Ing. Jiřím Lajtochem.
Obec s pověřeným úřadem je město Kojetín, se starostou Ing. Jiřím Šírkem.
V roce 2011 se konalo 7 zasedání zastupitelstva. Dnem 1. ledna 2011 nabyly účinnosti
4 obecně závazné vyhlášky:
OZV č.1/2011 – o místním poplatku ze psů
OZV č.2/2011 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – poplatek činí
460,-Kč/občan/rok. Občané, kteří v kalendářním roce dovrší 80 let věku
budou platit 50% sazby
OZV č.3/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č.4/2011 - o místním poplatku ze vstupného.
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Byla provedena inventarizace obecního majetku k 31.12.2010. Nebyly shledány žádné
nedostatky.
Dne 19.2.2011 provedl Český statistický úřad šetření životních podmínek u vybraných
domácností.
Z 25. na 26. března bylo zahájeno sčítání domů, bytů a občanů, které je v gesci České
pošty.
V obci se vyskytovalo větší množství hlodavců (potkanů) a proto obec provedla na jaře a
na podzim deratizaci. Návnady byly dány do všech kanalizačních vpustí.
Obec požádala o vybudování polní cesty C 10 – podél Hlavnice ke splavu-asi 400m ,
vybudování mostu přes Hlavnici, vybudování polní cesty C 23 od mostu směrem k farmě
Ing.Olšanského (bývalé JZD) a vyasfaltování cesty směrem do Křenovic.
Výbor SDH pracoval v tomto složení:
Starosta sboru
Místostarosta
Velitel
Jednatel
Pokladník
Revizní komise

Petr Zdráhal
Antonín Jureček st.
Pavel Kalabus
Antonín Jureček ml.
Jitka Bártíková
Oldřich Plšek
Antonín Steiner

S ohledem na špatný technický stav hasičského auta bylo rozhodnuto o jeho opravě.
Opravy se ujal pan Milan Handl z Měrovic. Nad Hanou Při zevrubné prohlídce byly zjištěny
nedostatky, které ovlivnily zvýšení ceny za opravu oproti předchozím předpokladům Celková
suma za opravu činí 20.403-Kč.
Obec požádala Krajský úřad také o dotaci na vybavení členů jednotky SDH osobními
pomůckami. Krajský úřad potvrdil dotaci ve výši 11.000,- Kč . Pomůcky byly zakoupeny
v částce cca 26.000,-Kč. Rozdíl financovala obec ze svého rozpočtu. Jednotka byla vybavena
těmito pomůckami – přilby, pracovní stejnokroje, opasky, svítilna, hadice C-52 a B –75.

Mezinárodní situace
V průběhu celého roku probíhaly řetězce nečekaných změn v arabském světě. Počátek
můžeme spatřovat v události, která se stala už v prosinci 2010 v Tunisu. Nezaměstnaný
vysokoškolák se v beznaději polil hořlavinou a zapálil. Tento čin vyvolal bouři, která se
přehnala celým arabským světem.Její vlna, pro níž se vžil název „arabské jaro“ rozbila
zdánlivě neotřesitelnými režimy a skácela trůny vládců.
V lednu opustil prezident Tunisu ben Alí zemi a uprchl do Saúdské Arábie. V únoru musel po velkých demonstracích- odstoupit egyptský prezident Husní Mubarak. Po velkých bojích
povstalců -za pomoci a podpory NATO – byl usmrcen lybijský vůdce Muammar Kaddáfí.
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V březnu propukly nepokoje v Sýrii, kde se drží i v konci roku prezident Asad. V Jemenu se
dohodl prezident Alí Abdalláh Sálih, že v roce 2012 odstoupí. V Jordánsku král Abdalláh II.
rozpustil vládu. Neklid vládne v Alžírsku, Maroku, Saúdské Arábii či v Bahrajnu.
Na obrovské vlně popularity se nyní v arabském světě vezou islámští radikálové, kteří
s úspěchem poukazují na pokrytectví a zkaženost Západu, který řadu krvavých režimů léta
podporoval.

Hospodaření obce
Na únorovém zasedání byl schválen schodkový rozpočet na rok 2011- s příjmy 1.861 300,-Kč
a výdaji 2.626 907,-Kč. Schodek ve výši 765 607,-Kč bude hrazen z prostředků z minulých
let.
Skutečné hospodaření obce za rok 2011
-příjmy 2.589 718,32
-výdaje 2.658 468,89
-schodek
68.750,57
Schodek byl způsoben zajištěním dvou investičních akcí – provedení 2.etapy rekonstrukce
hasičské zbrojnice a vytvořením rezervy pro přípravu projektové dokumentace na kanalizaci.
Při inventuře byly zjištěny nedoplatky některých občanů za nájem, odvoz odpadů apod.
S některými dlužníky byl dohodnut splátkový kalendář, jiní dluh splatili, ale jsou občané,
kteří se odstěhovali a nelze zjistit jejich trvalý pobyt a tím také nelze dluhy vymáhat. Některé
pohledávky z minula jsou naopak promlčené. Dluhy jsou ve výši cca 60.000,-Kč.

Hospodářský život
Pokračování krize – nezaměstnanost se blíží 10%. Také ve Stříbrnicích dostalo výpověď
několik občanů, ale většinou podniky dostaly v únoru a březnu zakázky a někteří se mohli
vrátit na původní místa , jiní našli místo u jiného zaměstnavatele. Hodně občanů pracuje
v Kojetíně u firmy KOVO TOPIČ , majitele Františka Topiče ze Stříbrnic.
Bohužel- v říjnu 2011 se dostala firma do platební neschopnosti ( insolvence), podnik koupil
nový majitel a zaměstnanci dostali výpověď a nedostali mzdu za poslední tři měsíce a čekají
na její vyplacení.
V průběhu roku klesla nezaměstnanost na úroveň 8%.
V minulém období byl zpracován projekt na vybudování kanalizace. Později zastupitelstvo
požádalo o změnu územního plánu z důvodu přemístění čistírny odpadních vod (ČOV)
z východní části obce na západní. Změnu zpracovávala Ing. Arch. Jitka Šimordová ze Zlína.
Byla dlouhodobě nemocná a návrh předložila až v konci roku 2011. Po jednání se zástupci
ENVIagentury v Olomouci, která projekt zpracovává bylo dohodnuto a schváleno, že
kanalizace se bude budovat jako oddílná a obec požádá o změnu č.2. Obě změny byly

5
Krajským úřadem – odborem životního prostředí a zemědělství
- schváleny.
Ing.arch Šimordová je zapracuje do územního plánu.
Náklady na provoz současné kanalizace se zvýšily a bylo nutno přistoupit na zavedení
stočného. Na základě výpočtu byla výše stanovena na 150,-Kč za občana a rok. Začalo se
vybírat za druhé pololetí roku 2011 – 75,-Kč.
V obci hospodaří Ing. Jiří Olšanský z Měrovic nad Hanou, který využívá farmu bývalého
JZD. Některé další pozemky má v pronájmu soukromý zemědělec Ing. Milan Šebesta rovněž
z Měrovic. Dále zde podnikají 3 klempíři – Milan Kraváček, Josef Limberk a Vladimír
Zdráhal, který má také obchod domácími potřebami v Kojetíně. Obchod smíšeným zbožím
vlastní paní Jiřina Poláková. Hospůdku „Balaton“ provozuje na bývalém koupališti paní
Ludmila Hrouzová. V prosinci otevřel další pohostinství na kulturním domě pan Tomáš
Petrovský.
Úprava obce, doprava, spoje, změny životního prostředí
Program obnovy venkova -POV- hasičská zbrojnice
V rámci POV byla v roce 2010 uskutečněna 1.etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Obec požádala o dotaci i pro rok 2011 – která byla obci přidělena.
Na druhou etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice bylo vypsáno výběrové řízení. Jediným
kritériem byla cena. Osloveny byly firmy:
RAPOS Holešov
Stavitelství BRADNA Kojetín
PTÁČEK Kojetín
TECHNIS Kojetín
Fa .Ptáček odstoupila pro finančně lukrativnější nabídku.
Na svém zasedání dne 8. června 2011 zastupitelstvo obce rozhodlo, že rekonstrukci bude
provádět fa. Technis Kojetín – pro nejnižší cenovou nabídku- 419.140-,Kč. Krajský úřad
přispěl dotací ve výši 50%
Při vypracování projektu nebyly známé některé skutečnosti anebo se vyskytly nové situace
a vedle rozpočtu bylo nutno vícepráce hradit z rozpočtu obce- ve výši 31.401,-Kč.
Rekonstrukce byla zahájena koncem června a dokončena 15.9.2011, stavba předána
21.9.2011 , kolaudována 11.10.2011 a v tentýž den předána do užívání obci respektive
jednotce SDH. Klíč převzal pan Petr Zdráhal – starosta hasičského sboru.
Vedle větších investičních akcí byly prováděny drobné úpravy na majetku obce.
Zakoupena a zabudována nová plastová kanalizační vpusť u obchodu, zateplení a další úpravy
kaple na hřbitově, zabudování zábradlí u schodů na hřbitov. Z místnosti archivu byla
zbudována kancelář starosty a místostarosty s tím, že zde budou konány porady zastupitelstva
a vytvoří se důstojné prostředí pro jednání se stranami. Také kancelář paní účetní byla
vybavena novým nábytkem. Do obou místností byl položen nový koberec. Byla zjištěna
nedostatečná kapacita počítače paní účetní Jitky Strakové a proto byl zakoupen počítač nový.
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V obci nebyl určen prostor pro ukládání biologického odpadu. Obec proto objednala 2
kontejnery, které se velmi osvědčily.

Školství, kultura, sport, turistika
Hned z počátku roku se uskutečnily dvě tradiční akce pořádané zastupitelstvem obce.
26.února dětský maškarní karneval. Do tomboly přispělo více než 40 sponzorů (soukromých
podnikatelů i občanů obce) svými dary, takže většina dětí odcházela s pěknou výhrou.
Přítomno bylo asi 40 dětí, které doprovázeli rodiče, prarodiče i někteří příbuzní. Celou akci
moderovala paní učitelka Bc. Drahomíra Kolláriková za pomoci paní Leony Dřímalové. Děti
hrály spoustu her, soutěžily. K tanci hrál DJ pan Roman Stratil, který za svou produkci
nepožadoval honorář.
12. března proběhlo – rovněž tradiční – posezení s důchodci. V programu vystoupily děti
z krasojezdeckého oddílu z Němčic nad Hanou, skladby na „klávesy“ zahrála Eliška Straková
a své umění na bicí předvedl žák ZUŠ Němčice nad Hanou– Ondra Žoch – syn naší rodačky
paní Mileny Žochové rozené Stonové.

V listopadu se představili ochotníci z Křenovic , kteří mají název „Smotaná hadice“ a
raritou je, že tento divadelní spolek tvoří jen ženy. Po velmi úspěšném nastudování hry „Hoří
má panenko“, vystoupily křenovské ženy s hrou „Křenovské mlýny“, kterou v hledišti
sledovalo asi 50 diváků ze Stříbrnic i okolí.
O novou tradici se zastupitelstvo obce pokusilo v prosinci. Tradiční „Mikuláš“ byl doplněn
o rozsvícení vánočního stromu. V prostoru u kulturního domu jsme upravili jeden z několika
smrčků, firma Technis Kojetín stromek vyzdobila a připojila osvětlení. Celý program uváděla
paní učitelka Anna Matějčková. Po rozsvícení stromku zazpívaly děti koledy a dárky, které
věnoval obecní úřad- rozdal Mikuláš za doprovodu anděla a hodného čerta. Děti dostávaly
perníčky, které upekla paní Petra Mužíková a vyzdobila je spolu s paní Marcelou Hudcovou,
teplý čaj a mandarinky, věnované paní Janou Hrdou, majitelkou obchodu Domino z Křenovic.
Dospělí měli možnost si čaj „doplnit“ rumem.
V měsíci dubnu byla zprovozněna obě zařízení pro sportovní a herní využití volného času.
Víceúčelové hřiště bylo využíváno dospělými i dětmi, které měly vstup zdarma. Hrál se
především tenis, malá kopaná, nohejbal. Hřiště bylo navštěvováno denně. Ve všední dny
v odpoledních hodinách, o víkendu už od ranních hodin. Dětské hřiště navštěvovaly nejen děti
samotné, ale velmi často i maminky s malými dětmi. Bohužel se hřiště nevyhnulo návštěvě
vandalů, kteří poničili několik zařízení. Opravu a současně i revizi celého zařízení provedl
dodavatel NEPO Kyjov v ceně 3000,-Kč. Obě zařízení přispěla k smysluplnému využití
volného času dětí i dospělých.
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Do velké obliby se dostalo nové cvičení ZUMBA, což je aerobik na jihoamerickou hudbu.
Také v naší obci začaly ženy cvičit a zumba získala takovou oblibu, že ji navštěvovaly ženy a
dívky ze sousedních obcí.
V obci je velmi agilní místní knihovna s knihovnicí slečnou Janou Sladkou. V roce 2011
měla knihovna 30 čtenářů. Je nutno ale připomenout, že na 1 průkazku si půjčuje knihy
několik členů rodiny a tím je jistě počet čtenářů vyšší. Během 51 výpůjčních dnů bylo
vypůjčeno 2626 knih a časopisů. V knihovně je k dispozici internet a tiskárna. Obecní úřad
věnoval na nákup knih částku 13.000,-Kč. Rovněž financuje provoz knihovny i odměnu
knihovnice.

Obyvatelstvo
Veřejně prospěšné práce
Na základě žádosti přidělil Úřad práce v Přerově pracovníky , kteří jsou na ÚP registrovaní
jako nezaměstnaní. ÚP rovněž přiděluje finanční dotaci na mzdy. Dotace není ve výši platu a
proto další náležitosti, které jsou spojeny se zaměstnáváním jdou na úkor obce – zdravotní,
sociální pojištění, proplácení pracovní neschopnosti atd. V letošním roce byli na veřejně
prospěšné práce přijati:
Od 1.2. – paní Petra Mužíková -smlouva do 30.6.2011. Dotace 9000,-Kč
Od 1.3. – pan Milan Steiner– smlouva do 30.6.2011. Dotace 7000,-Kč
Od 1.4. – paní Iveta Vincourková – zkrácený úvazek 7 hodin – smlouva do 30.9.2011. Dotace
5000,-Kč.
VPP byly dotovány z Evropských fondů a tyto finanční zdroje končily. Od 1.7. byla s paní
P.Mužíkovou a panem M.Steinerem uzavřena nová smlouva. Mzdové prostředky byly
čerpány z jiných zdrojů a dotace byly jen ve výši 6000,-Kč na jednotlivého pracovníka.
Tito pracovníci vykonávali všechny potřebné práce při úklidu obce, sečení trávy, údržbě
obecních zařízení – např. údržbu a zametání chodníků, úklid tenisového kurtu, dětského
hřiště, hřbitova , údržbu na zařízeních kulturního domu, přípravě sálu a dalších místností při
pronájmu, údržbu záhonů.
K péči o zeleň využívali dostupné techniky, která-jak už to bývá – občas měla poruchy a
musela být opravována. Pro velké opotřebení bylo nutno koupit techniku novou – křovinořez.
Aby byly práce co nejlépe zabezpečeny je obec vybavena 2 sekačkami trávy, 3
křovinořezy a sněhovou frézou. Pro odvoz drobných nákladů se využívá dvoukolá fréza
s přívěsným vozíkem
Vedle VPP – byla zavedena tzv. veřejná služba. Této se zúčastňují občané, kteří jsou
v tzv. hmotné nouzi a pokud odpracují 30 hodin za měsíc – je jim vyplácena navíc částka ve
výši 1000,-Kč. V tomto programu pracovala paní Marcela Hudcová. Bydlí v nájmu u pana
Františka Zdráhala (Stříbrnice 9) se svými 4 dětmi.
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K 1. lednu 2011 má obec 238 obyvatel
Narození: Flíčková Nela 26.2.2011
Mužíková Marie 8.3.2011
Úmrtí Šiška Josef 22.2.1931 – 29.3.2011
Zatloukal František 14.11.1920 – 19.5.2011
Urbanová Anna 5.8.1927 – 25.11.2011
Sňatek

Bc. Jureček Antonín ml. – Bisová Jiřina (Stříbrnice 37) 17.9.2011 v KM
Mikeš Alexandr – Losertová Kateřina (Přerov) 22.10.2011 PR

Přistěhovaní :
Ježovicz Antonín (27.8.1931) – z Jablunkova – nyní Stříbrnice 4 -4.1.2011
Nagyová Lucie (12.11.1976) a její 2 děti - Vernerová Kristýna (20.6.2003) - 24.1.2011
Verner Tomáš (20.1.2008) z Lipovélázní,
Nyní Stříbrnice 79
Knotek Vlastimil (14.6.1966) z Luhačovic – nyní Stříbrnice 20 30.3.2011
Hříbek Tomáš (5.6.1990) z Němčic n.H. – nyní Stříbrnice 62
27.6.2011
Vidan Zdenko (14.11.1946)
Vidanová Ludmila ( 2.5.1941)-dříve Bohuňovice okr.OL, nyní Stříbrnice 25
Škrovina Miroslav (25.10.1968)-syn
Havlíčková Petra (29.8.1985) a její dcera Havlíčková Natálie (11.12.2009) –Rašovice
Okr. VY-nyní Stříbrnice 13 (u pana R.Svobody)
Odstěhovaní:
Pecha Pavel – Stříbrnice 62 – do Kojetína – 17.1.2011
Poláková Marie její dcera Schoříková Tereza – Stříbrnice 77 – do Brna – Černá Pole
Rozvod – Mikeš Alexandr s Alenou roz.Kršňákovou
K 31. 12.2011 počet obyvatel 245
Muži 114
Ženy 131
Věk 42,7
V obci má přechodný pobyt 10 občanů ( občan EU) bydlící v čísle 8- u majitele nemovitosti
pan Františka Čureji.
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Průběh roku, počasí,klimatické změny

V první polovině ledna - tající sníh způsobil povodně –které zasáhly hlavně jižní a severní
Čechy, na Moravě povodí Dyje. Největší problém – přehrada Hracholusky a Hřensko na Labi.
Tím ale neštěstí nekončilo – v červnu povodně zasáhly Zlínský kraj, v závěru července kraje
Liberecký, Plzeňský, Královehradecký, Středočeský, Olomoucký, na začátku srpna způsobily
velké škody řeky Smědá a Řasnice. Řeky z břehů vystoupily na Vsetnínsku, Kroměřížsku –
byly zaplaveny některé vesnice. Musely být stěhovány dětské tábory, zaplaveny byly i
železniční tratě. V našem okrese byly postiženy obce – Veselíčko, Přerov, Oplocany zasáhlo
dokonce tornádo – odneslo střechu rodinného domu na sousední dům. Na Šumpersku byla
postižena Dolní Morava.

Ve Stříbrnicích 26.února 2012

Zapsala : Mgr. Miroslava Kalabusová

Mgr. Václav Dvořáček
starosta obce

