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Slovo úvodem …
Vážení spoluobčané, připravili
jsme pro Vás další číslo obecního
zpravodaje. Blíže se Vánoce a konec roku a i tímto bychom Vám
chtěli zpříjemnit Vánoční svátky.
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.
Hezké čtení.
redakční rada

Pohled na Poteč z Ploštin

Jak to vidí starosta /aneb/ nad dotazy občanů
Proč neuděláte něco se psy, na všech
chodnících jsou jejich výkaly?
V obci platí vyhláška č.03/1997 která
ukládá majiteli psa povinnost zabránit
volnému pohybu zvířete na veřejném
prostranství. Dál musí majitel psa zabránit tomu, aby nebylo znečištěno veřejné
prostranství. Vzniklé nečistoty je povinen
ihned odstranit a likvidovat jako domovní
odpad. Zákon o přestupcích za znečistění
ukládá pokutu do 1000 korun. Tolik v řeči předpisů. V praxi to vypadá tak, že na
přestupkové komisi ve Valašských Kloboukách se řešily v poslední době tři případy
volně pobíhajících psů a skončilo to pokutou. A u znečistěných chodníků musí
majitelé psů očekávat, že pokud jejich
psa někdo uvidí znečistit veřejné prostranství a oznámí to přestupkové komisi
pokuta je nemine. Takže majitelé domácích mazlíčků máte povinnosti ke svým
zvířatům a nesmíte obtěžovat další občany.
Proč zmizely kontejnery, které byly na
Výpustě?
Obecně závazná vyhláška č. 01/1999
ukládá občanům povinnost, mimo jiné,
odděleně shromážděné druhy odpadu

odkládat do sběrných nádob k tomu účelu určených. Pro odvoz domovního odpadu slouží 110 l sběrné nádoby (popelnice) ve vlastnictví majitele domu. Dva
kontejnery obce jsou určeny pro velkoobjemový odpad, který není možno uložit
do popelnic. Rozmohl se však nešvar, že
nám lidé do kontejnerů ukládají všechno.
Kontejnery jsme uzamkli, ale nepomohlo
to. V roce 2006 jsme vyvezli 6 kontejnerů
nákladem 16 tisíc a tržby od občanů byly
1.200 korun. V letošním roce jsme odvezli již 11 kontejnerů. Poslední stížnosti na
uložení plastů a domovního odpadu poházeného kolem, vedli k rozhodnutí
o odvezení kontejnerů. A jak to bude
s velkobjemovým odpadem v příštím roce? V určený den, 2 až 4 krát ročně budou moci občané odložit tento odpad na
vyhrazeném místě po předání popelové
známky - jedna známka 30 kg.
Proč ještě nezačala stavba vodovodu
do Horňanska?
Tato stavba dostala povolení v červnu
2007. Jedná se o velkou stavbu za 8 milionů korun. Požádali jsme o dotaci z fondů kraje, ale z důvodů nedostatečných
prostředků v tomto fondu se na nás nedo-

stalo. Odložili jsme proto tuto stavbu na
rok 2008 a požádali o spolufinancování
Ministerstvo zemědělství ČR, žádáme
80 % dotace. Pokud získáme podporu
začneme se stavbou. Pokud podporu nedostaneme, musí zastupitelstvo obce zvážit, zda ještě počkat, nebo si na stavbu
půjčit u banky.
Co bude obec stavit, proč nejsou stavební místa pro mladé ?
Na prvém místě je chodník ke Špalkom.
Měl být postaven už letos, ale povolování
stavby bylo ukončeno až v říjnu a do zimy bychom to nestihli. Dále je tu již
zmiňovaný vodovod Horňansko a oprava
chodníků před školkou. Na chodník teče
voda z cesty a do školky a na úřad se
v době deště musíte brodit louží.
Obnovíme přístup k pomníku padlým,
ale plot obnovovat nebudeme, pouze
opravíme nízkou dělící zídku mezi cestou a zahradou.
Přepracováváme projekt kanalizace pro
celou dědinu. Náklady na kanalizaci budou kolem 30 milionů. Mnozí pamatujete, že jsme za Vámi už jednou chodili pro
souhlas se stavbou, ale toto již padlo
a musíme s Vámi znovu projednat ulože-
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ní kanalizace ve Vašich pozemcích – pokud se Vás bude týkat. Kanalizace bude
jednotná, to je společná pro dešťové
i odpadní vody a bude přivedena na čistírnu Valašské Klobouky.
V naší obci máme velkou rezervu pro
stavbu nových domů, ale všechna volná
stavební místa jsou v soukromých rukou.
Majitelé těchto stavebních pozemků by
měli zvážit, jestli si místo ponechat, nebo
jej prodat. Cena těchto pozemků začíná
být zajímavá a někdy překročí i 100 korun za metr. Změny územního plánu,
které jediné umožní změnu využití pozemku na stavbu rodinného domu jsou
nákladné, zdlouhavé a nemusí vždy vyhovět požadavkům vlastníka.
Nevybudované inženýrské sítě a především kanalizace je pak velkou překážkou
pro stavebníky a znamenají i velká vydání
pro obec, protože je musí vybudovat.
Obec si dala také novou podmínku, že
ke každému novému domku musí vést
veřejná komunikace.
Přes všechny problémy se však domnívám, že Poteč se bude i nadále rychle
rozvíjet.
starosta obce

Obecní knihovna Poteč
Máme svou webovou stránku:
www.knihovnapotec.wz.cz
V tomto roce navštívilo naši knihovnu
asi 2000 návštěvníků. Z toho polovina
jde na internet. Čtenáři přečetli 2290
knih a časopisů.
Knihovna pořádala za rok 5 akcí.
V lednu paní M. Tichá nacvičila s dětmi
scénku „Knihovna,“ kterou napsala
Ivonka Psotová a děti dělaly i kulisy.
V březnu proběhlo malování vajíček
a pletení korbáčů. Jan Mana už třetím
rokem učil ogary pléct korbáče a vychoval si nástupce.
Dne1. května se uskutečnil pochod J.
Juříka. Trasa: Ploština-Vařákovy pasekyTrčkovy skály-Lačnov-Poteč. Účastníků
se sešlo plno, nejstaršímu bylo 64 roků p. J. Slánský. Všichni se těší na další rok,
tak ať žije 1. máj i když trochu jinak.
V červnu jsme měli besedu s mateřskou školkou. Povídali jsme si o knížkách
a pohádkách.
Koncem listopadu jsme už 4 rokem
malovali perníčky. My knihovnice a pár
maminek jsme umíchaly barevný sníh,
daly do kornoutků a děti malovaly, lízaly
a malovaly.
Dne 5. prosince na oplátku nás mateřská školka pozvala na mikulášskou nadílku, kde jsme dětem daly malý dárek.
A je tu konec roku, tak do nového roku
hodně zdraví přejí knihovnice!
Marie Manová

Kulturní a společenský život
v roce 2007 v Poteči
• V Tříkrálové sbírce tři skupinky koledníků vybraly 23.499 korun.
• 2. 2. 2007 předvedlo několik potečských dětí malé představení o knihovně.
Děti si samy napsaly scénář i připravily
kulisy. Na divadlo do kulturní místnosti
ve školce se přišlo podívat asi třicet lidí.
Všichni odcházeli s pěkným kulturním
zážitkem.
• 6. 2. 2007 se dožil 75 let občan
Poteče, umělec, akademický malíř Lojza
Baránek. Narodil se v Polanoku-Mukačevě v tehdejší podkarpatské Rusi. V letech 1951 – 1957 studoval na vysoké
škole muzických umění v Bratislavě. Po
škole se věnoval výtvarnictví v divadle.
Od roku 1960 působí ve Valašských
Kloboukách, tam také založil v Lidové
škole umění výtvarný obor. V Poteči si
postavil rodinný domek na Podlání, kde
od roku 1982 se svou rodinou bydlí.
• Tradici fašanek v Poteči drží hasiči,
kteří v sobotu maskovaní se zpěvem za
doprovodu harmoniky prošli celou dědinu. Tu samou trasu obešly v pondělí
a v úterý maskované děti z mateřské školky.
• 18. 2. 2007 na fašanky se potečské
ženy a děti sešli na dětském karnevalu
u Kollerů. Hrála hudba Potečanka, bylo
připraveno plno soutěží. Velký úspěch
měli „Homolkovi“ – podlézání lávky.
Děti byly za princezny, tygra, černokněžníka, indiánky, rytíře, dohromady bylo 67
masek. Ženy byly tentokrát za „přerostlé
karkulky“, nechyběl ani vlk, ani myslivec.
Sál byl působivě omašlen výrobky paní
Beňové. Veselí bylo zakončeno kankánem. O této akci vyšel článek také v novinách i s fotkou.
• Každý rok chodí muzikanti po dědině
vyhrávat Josefkům. U každého domu, kde
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bydlí Josef, zahrají, zazpívají a pokračují
dál. Prý tak vyhrávají již od roku 1944.
Od té doby jen jednou pršelo, tak hráli
pro všechny v hospodě a v roce 2003
poprve nehráli vůbec, protože všichni
muzikanti onemocněli, kromě jednoho.
• 14. 3. 2007 navštívil prezident Václav
Klaus Valašské Klobouky a při té příležitosti vlastnoručně podepsal svůj portrét,
který nyní visí na našem obecním úřadě.
• 11. 4. 2007 uspořádal Obecní úřad
zájezd do divadla v Uherském Hradišti
na představení Divá Bára v režii F. A.
Pitínského. Určitě si každý odnesl nezapomenutelný zážitek, protože hra byla
podána v úplně jiném tónu, než jsme
zvyklí z filmů této doby. Některým se to
moc líbilo, někteří nadávali, tak jako
vždycky.
• 29. 4. 2007 jeli hasiči na hasičskou
pouť na Svatý Hostýn. Tentokrát jeli autobusem i s muzikanty. Působivý byl hasičský průvod s hasičskými prapory na mši
svatou, kterou sloužil arcibiskup Jan
Graubner, vzácným hostem byl i ministr
Jiří Čunek.
• V měsíci květnu se babičky i děti
scházejí každý den v naší kapličce na
májových pobožnostech a na konci měsíce 27. 5. 2007 proběhla májová na Dělanovci. Počasí pěkné, květnové. Přišlo
asi 200 lidí, účast byla letos menší, protože v ten den probíhalo více akcí, mimo
jiné i okrsková hasičská soutěž v Poteči
na hřišti, kde vyhrálo soutěžní družstvo
ze Smoliny, Potečané se umístili na 5.
místě, žáci byli první.
• 21. 6. 2007 byl uspořádaný zájezd
pro důchodce. Nejdříve se jelo do Uherského Hradiště do Slováckého muzea,
kde je stálá expozice folklóru a na všechny to dýchlo vzpomínkou na mládí a

STALO SE...

Hasiči se na sv. Hostýně setkali s místopředsedou vlády Jiřím Čunkem

staré časy. Pak byla prohlídka zámku
v Buchlovicích, spojená s výstavou fuchsií. Po dobrém obědě proběhla návštěva
skanzenu v Modré, kde nad účastníky
visela bouřka, mraky provázely až na
Velehrad, kde bylo krátké zastavení v bazilice,. Tam se vzpomnělo na všechny
Potečany, živé i zemřelé. Bouřka stále
burácela, ale všichni zmokli až doma
před domem.
• 1. 7.2007 sportovci se ženami a hasiči uspořádali tradiční Dětský den na hřišti. Děti soutěžily, tancovaly. Nejpopulárnější byl pan František Šerý se svým létajícím modelem letadla, které shazovalo
bonbóny. Děti se těšily z každé malé výhry na kole štěstí. K tanci a poslechu
hrála Potečanka.
• 7. 7. 2007 Poteč Tour na hřišti – více
jak 60 účastníků 8. ročníku cyklistického
závodu bylo rozděleno do tří soutěžních
okruhů a závodilo v šesti kategoriích.
Vítězové obdrželi zajímavé ceny .
• 8. 7. 2007 v žákovském turnaji
O pohár starosty obce změřily své síly
celky Lidečka, Škudlova, Poteče a Nedašova. Zvítězilo domácí mužstvo Poteče.
• 15. 7. 2007 proběhl na hřišti 31. ročník Memoriálu Martina Tvarůžka, utkalo
se pět mužstev. Vítězem turnaje se stalo
mužstvo z Val. Klobouk, na druhém místě
Vlachovice, Poteč poslední, pátá.
• 28. 9. se jako každý rok na svátek
svatého Václava uskutečnila u kapličky
hodová mše svatá. Tentokrát ji celebroval
P. Petr Bulvas, bývalý klobucký kaplan,
nyní farář v Bánově. Protože probíhá přístavba kaple, nechal farní úřad vyrobit
svatováclavské potečské dukáty, které si
mohou lidé koupit za 500 korun a podpořit tím tuto stavbu. Celou mši svatou
hodně pršelo všichni byli mokří. Při
ohláškách ale klobucký farář P. Karel
Janíček všechny povzbudil vzpomínkou

na kamaráda, který říkal: „Ještě, že je
takto, než aby bylo škaredě, ono by totiž
mohlo být i hůř.“ Všem se nálada spravila, ale přesto byli rádi, že se mohli schovat pod střechu do nové přístavby. Tam už
vyhrávali muzikanti a byla připravená
výstava . Všichni se divili, kolik má Poteč
mladých umělců. Každý uvítal malé občerstvení . Na ministranty čekal odpoledne na hřišti přátelský fotbalový zápas.
• 21. 10. se za ledového větru a podzimního odpoledne uskutečnila drakiáda
nad sadem, kde byly výborné podmínky
pro tuto akci. Sešlo se asi 50 lidí s 15
draky. Nejvýš létali draci vyrobení doma,
koupení padali k zemi. Na závěr se všichni ohřáli u ohně s opečeným špekáčkem
a nalezeným pokladem.
• Před Mikulášem poletují po dědině
malí čerti se svými originálními maskami,
někteří se na to nemohou dočkat a tak si
odstřihávají metr, kdy už to začne. Na
závěr chodí Mikuláš s velkými čerty.
Mikulášské žezlo po Karlovi přebral jeho
synovec Marián, který má cit pro malé
děti a je opravdovým Mikulášem.
• Na dobu vánoční se opět připravuje
živý Betlém, který probíhá před budovou
školky. Už nyní se děti schází na zkouškách dvakrát za týden. Všichni se moc
těšíme.
• Není pravda, že se v Poteči nic neděje. Další příležitost na společné kulturní
nebo společenské vyžití mají také maminky a to v Klubu maminek, které se
schází v zasedací místnosti a čekají na
další příznivce.
• Děti od 6 do 14 let se zase mohou
zapojit do schóly pod vedením slečny
Elišky Masařové, kde si zazpívají, zahrají
různé hry, naučí se vyrábět různé ozdoby,
také chystají výlety.
HC + LŠ

-3-

Podzim 2006
Voleb nového zastupitelstva v obci se
zúčastnilo 429 voličů a odevzdal 5968
platných hlasů. Sdružení nezávislých
kandidátů získalo 7 křesel, KDÚ-ČSL 5
křesel a ČSSD 3 křesla v novém zastupitelstvu.
Staronovým starostou obce se stal Josef
Mana, novým místostarstou František
Machala a radními Milan Trčka, Josef
Ruman a Josef Juřica.
K 30. listopadu byla zrušena komise
výstavby i z důvodů, že nemohla kvalifikovaně řešit povolení plotu ve farmě.
V soutěži o nejlepší starostovskú slivovicu si nechtěl starosta udělat ostudu
a koupil „trnkovú“, ale stejně nevyhrál.
Na podporu lidových řemesel při klobuckém jarmarku přispěla obec tisícikorunou.
Náklady na zřízení vodovodní přípojky
přešly z obce na žadatele.
Obec přispěla nemocnici Slavičín pěti
tisíci a dostala děkovný dopis.
Obecně prospěšná společnost Zdislava
devětkrát navštívila naše starší spoluobčany. Za návštěvu přispíváme padesáti korunami.
Přestupky se i v následujících čtyřech
letech budou projednávat v přestupkové
komisi ve Valašských Kloboukách.
Po velmi bouřlivé rozpravě zastupitelstvo neschválilo prodej obecního pozemku v Sudkovci ale pouze jeho dlouhodobý pronájem manželům Bednářovým.
Obec koupila padající dům č. 82 za
osm tisíc a zaplatila daň z převodu.
Po bouřlivé rozpravě nebyl schválen
Návrh změny 2b, který měl do územního
plánu zakreslit dům č. 245 stojící u farmy.
Zastupitelstvo zřídilo finanční, kontrolní a kulturní výbor a zvýšilo si odměny.
V podkroví mateřské školy si zřídila
obec archiv. Starosta v hodnocení uvedl,
že stavba proběhla odporně (odborně).
Ozdobili jsme vánočně fasádu školky,
mnozí ji nazvali brána do pekla.
Do automatu u Kollerů v druhé polovině roku naházeli hráči 319.135 korun
a vyhráli 187.254, nejvíce 72.205 prosázeli v prosinci, nejmíň 31.720 korun
v září.
Prosvítili jsme na veřejném osvětlení
65 tisíc korun. Svícení jednoho světla
přijde na 550 korun. V budově školky
jsme spotřebovali plyn na otop, vaření
a teplou vodu za 72 tisíc a 484 kubíků
vody za jedenáct a půl tisíce. Topení
v kapličce stálo 10 tisíc.
Na úřední desce www.potec.cz bylo
vyvěšeno 30 vyhlášek.
Obec utratila 6,8 milionu a mateřská
škola 1,3 milionu.

Odposlechnuto na schůzích:
Na konci diskuze říká nejmenovaný
zastupitel: „Já už idu na pivo, mám žízeň.“ Nato mu domlouvá jiná zastupitelka: „Nechoď, buď eště tu - dajte mu vody.“
Z volby starosty: První návrh: „My nenavrhujem, my už starostu máme.“ Druhý
návrh: „Já su pro něho, mám od něho
bečku na tenise, druhý by mě to nedal.“
Rok 2007
Náklady na odvoz popelnice stouply
na 59 korun a pytle pro PET na 14 korun,
nicméně obec zachovala pro občany staré ceny.
Vypouštěné odpadní vody do Klobučky
místo Centroprojektu kontroluje Toma
Otrokovice.
Zvýšila se cena za prodej a nákup pozemků v obci na 50 korun za metr, nájem
pro zemědělce na 1000 korun za hektar,
ostatní plochy na 1 korunu za metr a rok
a veřejné prostranství na 10 korun za
metr a týden.
Obec prodala zakoupený dům č. 106
p. Polanskému.
Obec darovala farnosti čtyři kříže
v Poteči i když jsme se domnívali že nejsou naše.
Obchod Koloniál navštívil zloděj.
Byly schváleny rozpočty. Výdaje mateřské školky by měly dosáhnou 1 milion
370 tisíc a obce 8 milionů 154 tisíc.
Během roku byl rozpočet obce dvakrát
změněn na konečných 9,1 milionů.
Uvažovali jsme o koupení informačního radaru na měření rychlosti projíždějících aut. Původní cena 115 tisíc byla
později snížena na 66 tisíc, ale přesto
nebyl nákup schválen.
Při projednávání nových pravidel pro
povolování studní řekl radní: „Zlatý
Trautenberk, horší jak v Krakonošově.“
Celkem 16 občanů podepsalo petici za
odstranění přerostlých stromů u hřiště

a tyto byly Povodím Moravy následně
pokáceny.
V Kloboukách jsme se pozdravili s našim prezidentem Václavem Klausem
a vlastnoručně nám podepsal fotku, která
visí na obecním úřadě.
Nově jsme osvětlili ulice za Polanskýma,
ke Kašom a novou čtvrť za Sudkovcem.
Celkem přibylo 13 světel.
Vítězem zakázky na vodovod v Sudkovci byla firma RM Gas s nabídnutou
cenou 313 tisíc. Zakázku na kanalizaci
vyhrála stejná firma s cenou 961 tisíc.
O zakázku se ucházelo 6 firem.
Z veřejných světel na vlakové zastávce
si některé děti udělaly střelnici a kameny
zničily 7 světel. Horňané řekli, že tam
chodí ničit aj Podláňáci, ale všechno se
svede na ně. Někteří dokazovali alibi tím,
že byli v Kloboukách. Nebo vysvětlení:
„A mosí platit aj můj syn když házal, ale
netrefil sa?“ Incident jsme řešili domluvou, světla jsme vyměnili a náklady na
opravu činily 17 tisíc.
Obec umožnila jednomu odsouzenému odpracovat obecně prospěšné práce
v obci.
Obec se ucházela o dotaci na stavbu
vodovodu do Horňanska, ale z důvodů
malých finančních prostředků nebyla
podpora udělena. Obec se pokusí získat
dotaci v roce 2008.
V dubnu bylo v Poteči 22 nezaměstnaných žen a 18 mužů. Obec zaměstnala
dva nezaměstnané na veřejně prospěšné
práce.
Povolování chodníku ke Špalkom se
protáhlo až do konce roku a stavbu nebylo možné zahájit.
Potečští hasiči i s hudbou vyrazili na
pouť na sv. Hostýn. Hasič Rumek volá
místopředsedu vlády pana Čunka: „Pojďte
si s mama stúpnút na potecký schodek,
nebo na Vás zavolám cigány. Odpověď:
„Když stojím na Vašem schodku vy po
mně budete chtít nájemné.“

Potečské fašanky
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Zastupitelstvo si vyrazilo na návštěvu
Horního Lidče. Tady mají všechno nově
zbudované a aby nám to nebylo líto tak
padl návrh abychom příště šli do Křekova.
Obec zřídila sociální fond, aby mohli
zaměstnanci chodit na obědy.
Hasičská zbrojnice dostala nový kabát
za 120 tisíc korun.
Na křižovatce u samoobsluhy jsme instalovali dopravní zrcadlo z důvodů špatného výhledu přes stojící auta u samoobsluhy.
Školné v mateřské školce bylo odloženo s tím, že musí být přednostně přijímány děti z Poteče.
Na 29 měst a obcí včetně Poteče byla
podána žaloba, že nesplnili oznamovací
povinnost při výkonu hlasovacích práv ve
VaK Zlín.
Na dětské hřiště byly pořízeny dvě pružinové houpačky a opravena skluzavka.
Z mateřské školky odešla do důchodu
učitelka Jitka Roháčková
Žáci TJ Društevník Poteč vyhráli žákovský turnaj o pohár starosty obce v Poteči.
Deset amatérských tenistů až do úplné
tmy bojovalo na Krahulíkovém kurtu o
bečku starosty obce v tenisovém turnaji.
Vlastníci nedali souhlas s vyměřením
a vykoupením cesty nad hřištěm.
Na Krahulíkovém kurtu proběhl nultý
ročník tenisového turnaje amatérů o „Potečský tenisák“
CHKO nám zaplatilo zimní nátěr 40
tisíc mladých buků a jedlí.
Položili jsme novou zámkovou dlažbu
ve vlakové zastávce.
Centroprojekt znovu projektuje odkanalizování obce. Musíme znovu dělat
územní řízení a proto budou v nejbližších dnech oslovení dotčení vlastníci aby
dali souhlas s touto stavbou.
Na hody jsme všichni u kapličky zmokli. Příroda nám vzkazuje, že máme urychleně dostavit kapličku a farář připomněl,
že si máme vážit střechy nad hlavou, teplé vody a slivovice. V nedokončené přístavbě kaple pak vystavovali mladí potečští umělci své díla.
Na Léšníkoch začala stavba nové prodejny a skladů obkladů a dlažeb.
Kontrola z kraje nařídila obci zalesnit
Pokorného pasínek i s trnkami a kus louky u Hrábí.
Za jednotnou digitální technickou mapu platíme 3 koruny na hlavu ročně.
Byla schválena 4. změna územního
plánu a v jednání jsou další dvě.
Obec povolí výstavbu nového rodinného domu pouze za předpokladu, že bude
zajištěn přístup po veřejné komunikaci.
Obec koupila 20 svatováclavských dukátů a bude je používat jako dar pro
hosty.
Obec vstoupila do sdružení místních

Společenská kronika
Aktuální počet obyvatel je 776.
V Poteči žije 25 občanů nad 80 let,
z toho 6 jich má více než 90 let. Dva
nejstarší občané oslavili letos v listopadu své 99. narozeniny.
Letos se dosud narodilo 11 dětí, vloni
se jich narodilo za celý rok také 11.
Letos zemřeli 4 občané, vloni za celý
rok zemřelo 7 lidí.
V minulém roce uzavřelo manželství
8 Potečanů, letos bylo 14 svateb.
V roce 2007 se do dnešního dne
z Poteče odhlásilo 6 lidí, přistěhovalo se
12 občanů.

Instalace dopravního zrcadla u hlavní silnice

samospráv a podporuje boj proti daňové
diskriminaci malých obcí.
Obec započala se stavbu dětského hřiště u hřiště geometrickým odměřením dotčených pozemků.
Potečská schola dostala příspěvek 3000
korun na činnost.
Omezili jsme sběr domovního odpadu
do kontejnerů. Každá domácnost by měla
mít popelnici.
Z evropských peněz jsme chtěli opravit
Svážicu, ale neprošli jsme přes speciální
stavební úřad. Dvě hodiny trvala vzrušená debata, která spíše připomínala hádku.
Starosta úředníky přesvědčil, že oprava
této důležité cesty je nutná, ale nebylo to
zadarmo. Muset připustit, že tato asfalto-

vá cesta neexistuje. Připravený projekt
podáme příště.
Začali jsme používat nový název:
„Cesta-necesta,“ Svážnice je až třetí.
V Závrší vznikne významné území
Natura 2000-Pokrálovec.
U Baribalu se připravuje vyhlášení tří
jedlí jako památné stromy.
Povodí Moravy zpracovalo a upřesnilo
záplavové území a vypočítalo, jak se rozlije Brumovka-Klobučka při pěti, dvaceti
a stoleté vodě v Poteči.
Jako každoročně jsme přispěli nemocnici Slavičín pěti tisíci a dostali jsme děkovný dopis.
Kvapem se blíží vánoce a připravujeme
vydání časopisu Naše Obec.
Josef Mana

Místostarosta František Machala

– mé nové zkušenosti a pocity
Ve funkci místostarosty jsem rok.
Předtím jsem pracoval u firmy Janošík 7 roků jako stolář. U této firmy se střídají stále
noví mladí, už jsem tam byl jako starý kmet.
Někdy už sice myslím na důchod-roky přibývají, ale cítím se pořád tak na třicet.
Když jsem přišel, tak jsem vůbec nevěděl co práce na obci obnáší. Jak se co vyřizuje, nebo co. Já jsem vyučený řemeslník a tyto věci mě byly úplně cizí. Jsem nad tím
někdy smutný.
Že jsme samostatní je dobře, jsme přece potečané. Myslím si, že potřebné věci pro
občany zvládáme. Někdo říkal, že stejně jsme dobří, že žijeme ještě bez dluhu. Nikdy
peněz nebylo a naraz máme miliony. Dřív nebylo peněz. Je dobré, že se můžeme rozhodnout a provádět nutné opravy.
Jak funguje zastupitelstvo?
Někteří přijdou a nic neříkají, pak se ale kritiku dozvídám až od cizích lidí.
Jsem technický antitalent, počítač je to pro mne cizí stroj. Začínám si ale dělat tabulku osvětlení, jenomže stále na to není čas.
Lozím žebřem po sloupech a opravuji světla. Výšky mě nic nedělají, dnes jsem opravoval tři světla a u Šánků to bylo opravdu vysoko. Když si ale třeba občan stěžuje na
nesvítící světlo u hlavní silnice kde se to dá opravit jen z plošiny, musí pochopit, že
plošinu objednáme, až toho bude víc na opravu. Však dědina je osvětlená dost, u cesty by možná stačilo, kdyby svítilo každé druhé světlo. V Lidči svítí jen některé světlo
u silnice a taky to stačí.
Doma bych si nejraději dělal svoje, ale stále musím myslet na věci co mám na starosti. Třeba nesvítí světla, fouká vítr, tak je třeba v jedenáct jdu zapnout a než se vrátím,
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Narozené děti v roce 2007
Jan Martinek, Tadeáš Červenka, Adam
Sáblík, Alexandr Smolek, Samuel Šmatlo, Elin Amri, Max Machala, Ivana Řezníková, Tereza Žáková, Ellen Gerychová,
Lukáš Mana
Zemřelí občané v letošním roce
Antonín Tichý (74 let), Josef Chovanec
(68), Františka Hrubá (80), František
Tvarůžek (72).
Uzavřené sňatky v tomto roce
1. Hana Masařová a Radek Jahoda
2. Jana Františáková a David Juřenčák
3. Magdaléna Janíčková a Martin Velík
4. Josef Mana a Jarmila Pechancová
5. Karel Šmatla a Alena Zlatíčková
6. Marie Hřibová a Libor Zádrapa
7. Michal Fojtík a Jana Stoklasová
8. Marek Psota a Markéta Sábová
9. Petra Macháčová a Petr Šarman
10. Zdeňka Polanská a Stanislav
Chmelař
11. Karolína Pechalová a Marián
Cyprich
12. Petr Františák a Jana Vlčková
13. Zuzana Masařová a Jiří Appl
14. Eva Adámková a Patrik Válek
Nejčastější příjmení v Poteči
Masařů žije v Poteči 61 (Masař 32x,
Masařová 29x)
Manových 53 (Mana 27x, Manová 26x
– jen Josefů Manů je 9)
Cahlových 32 (Cahel 18x, Cahlová
14x)
Juřicových 28 (Juřica 16x, Juřicová 12x)
Valčíkových 24 (Valčík 15x, Valčíková
9x)
Tvarůžkových 21 (Tvarůžek 10x, Tvarůžková 11x)
Ze jmen se nejčastěji vyskytuje Josef
(61), Marie (48), Jana (30), Anna (27),
František (24), Jan (17) , Martin (16),
Zdeněk (15).
Helena Cigánková

vypadne jistič a letím znovu. Naši mi říkají, vykašli se na to. Co budeš celou noc
létat? Když ty dráty jsou někdy moc volné. Ráno třeba vezmu tyčku a jdu přehodit dráty, když světla stále svítí.
Je třeba, abyste na nedostatky, třeba
i maličkosti upozornili.
U obecních lesů jsem si také nemyslel,
že to bude jenom papírování, každý formulář je jiný, některým ani nerozumím.
Občané chtějí více rozšiřovat dětské
hřiště, ale zastupitelé tam nechtěli dát
větší peníze, že to děcka stejně rozbijí.
Chtěli jsme nové houpačky, ale zadarmo
toho moc nepořídíš. Pověsil jsem tam
třeba jenom starou pneumatiku. Měla
u dětí velký úspěch. Trochu jsem to opravil, Na Podlání mají také houpačku i Horňané cosi mají i basketbalový koš. Viděl
jsem tam nějaké děcka trefovat se balónkem, takže to slouží.
Děláme technické služby Poteče.
Nemáme žádné zázemí, chtělo by to nějakou garáž. Všechno musíme dělat na
koleně na dvoře. A navíc mateřská školka
cítí, že stroje na dvoře jsou nebezpečí pro
hrající si děti na zahradě. Musíme do
budoucna dvůr oplotit.
S VPP je to někdy zajímavé, ale bez
nich by to snad ani nešlo. Zas bude sečení, úklid a opravy a ti dva pracovníci to je
tak akorát. Víc bych asi nechtěl.
Obec zřídila prospěšné práce jako alternativu za trest vyměřený soudem. Po
zkušenostech bych těžko kývnul na další.
Abych šel a prosil ho, ať si to oddělá.
„Však mě tam napiš, já to potom oddělám.“
Někteří lidé přijdou a řeknou, že je to
dobře udělané, někteří jen kritizují. Třeba
poklop na kanalizaci před Kollerem, tam
je špatně odvedená práce dodavatele
a když tam přejede autobus, nebo náklaďák tak se to propadá. Nebo v Sudkovci

Hasičská zbrojnice v novém kabátě

by chtěli hned asfaltku pro dva baráky.
Někteří si stěžují také na rozhlas, že
není slyšet, pospravovali jsme co se dalo,
namontovali jsme nové reproduktory a
snad to bude lepší. Někdy fouká špatný
vítr a pak si lidé stěžují, kdy jsme to hlásili, já jsem neslyšela a nemohla si nakoupit jabka.
V zimě sněh bude. To, co napadlo, byly
loňské zbytky a teď bude nový. Technikou,
co máme, bychom měli sněh zvládnou.
Pluh za traktorem je nový. Traktorem jsme
přes léto moc nejezdili. Jsou namontované nové gumy, přetěsnili jsme převodovku a dali nový výfuk. Sněhová fréza je
v dobrém stavu.
Budeme také v zimě posýpat. Problém
je, kde usušit posypový materiál. Máme
nějaký písek a trochu drti. Nemáme to
kde skladovat a musí to být suché. Na
Podlání jsem dal bednu se suchým pískem, aby si lidi mohli posypat když bude

Stavba kanalizace v nové čtvrti Sudkovec
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ledovice. Dřív lidi sypali popel na cestu,
teď by si měli sypat tak na hlavu.
Obdivuji dvoukolovou frézu, že stále
jezdí. Jezdí se s ní prakticky denně a stále
jezdí, posloužila dost. Dnes jsem třeba
vezl ke kapličce tři obrubníky, - jak bych
je vezl, na kolečkách? Potřebuji odvést
žebř na druhý konec dědiny, hodím to na
frézu a jedu. Popelnice odvést, příkopu
vyčistit. Bez frézky si práce v obci nedovedu představit.
Pořídily se do zastávek nové koše. Koše
mají větší objem a odpadky se neváli kolem. Pořádek se v každém případě zlepšil
– funguje to. Osvětlení na zastávkách také funguje.
Nelíbí se mi od sportovců, že nechali
odpad za branou. Dlouho to tam straší
a nejsou schopni dát to k mostku a v den
odvozu se to odveze a bude pořádek.
Na Výpustě je vyčistěný potok, ale nepořádek na břehu před hřištěm je pořád.
Hasiči musí být spokojení. Nemusí, ale
jsou zatím spokojení. Hasiči se poslední
dobou nehádají, buď ti hádaví nebyli
přítomní, nebo není hádavé období, lidé
se uklidnili i když ještě stále nezvítězilo
dobro nad zlem. Poslední rozruch byl
v tom, že všichni zatím nemají nové uniformy. To nejde všechno ze dne na den.
Ale i u hasičů se to zlepšilo, soutěžní
družstva mají jednotné dresy, o auto se
vzorně stará řidič, také to potom tak vypadá a nejsou s tím žádné problémy.
Čistění potoka. Firma to měla dělat,
pak dlouho nic. Začali jsme sami za
obecní peníze, ale udělali jsme jen to
nejnutnější, pak by přišla firma a neměla
by co dělat. Ale lidi už tlačili proč jste to
nečistili dál. Nakonec to přece jen čistí
firma najatá zemědělskou vodohospodářskou správou.
Víceméně dělám také školníka. Tu ve
školce spadl kus stropu, tak jsem dělal

zedníka. A také dělám další drobné věci.
Sousedovy ovce chodí na školní zahradu, plot je díravý, nebo přeběhnou bránou. Je to tam všecko znečistěné. Na
pískoviště mám nachystané klady, udělá
se menší.
Zahradu jsme prosvětlili, ještě musíme
odvést studňák. Nevím jestli by tam měl
být nějaký kurtík pro děcka, nebo hřiště.
Oplocení je tam špatné, kolotoč je tam
starý, vláček se rozpadá, chtělo by to
možná nějaké prolézačky.
O vánocích si vezmu dovolenou, ale
když začne sněžit, tak ji přeruším. Syn
Erik by chtěl jít lyžovat, ale já na svah
nechodím. Erika přestal bavit také fotbal
s žákama, prý to krachuje, všichni co se
něco naučili, odcházejí do jiných klubů,
na trénink chodí tak třetina a děcka baví
pořád něco jiného. Na točně se dřív stále
hrál hokej nebo fotbal, bylo dřív moc
kraválu a teď je tam klid, děcka mají přilepené oči na obrazovky počítačů.
Teď budu chystat inventuru, přijde
sněh, nějaké opravy v budově a už se
budu chystat na VPP. Zas budeme sekat
trávu, kterou nikdo nechce. Všecko zatravňujeme a co s tou trávou? Dřív každý
měl zemáky, řepu a teď se nic neoplatí.
redakční rada

Přístavba kapličky
V letošním roce jsme na jaře udělali
zateplení stropu, vnitřní i venkovní omítky. Na podzim obec zpevnila místní komunikaci opěrnou zídkou a z větší části
upravila terén okolo kaple a položila
dlažbu. Když bude příhodná zima, chceme pokračovat v práci na technické místnosti a schodišti na kůr. Okna a dveře se
budou dělat v lednu a únoru. Montáž
zase záleží na počasí. Zdržení bylo způsobeno také nejasností při architektonickém zpracování vitráží. Bude-li se nám
v příštím roce dařit a to především finančně, plánujeme vybudování podlahového
topení a položení dlažeb v lodi a na kůru.
Je již objednán také mramor do kněžiště.
Jak se říká – s pomocí Boží a ochotou
našich věřících – máme naději, že už
příští zimu nebudeme stát na cestě.
Tomáš Cahel

Tak vypadá moderní zahrada v Poteči

Jak to vypadá v naší vesnici a blízkém okolí?
Každý z nás má k přírodě určitý vztah a také má své představy, jak by to asi mělo
vypadat. Jak to vypadá kolikrát vidíte sami, když jdete na procházku do lesa a z dálky
uvidíte pneumatiky, obkládačky, igelity, trubky a jiné nepotřebné věci z domácnosti,
které tady určitě nepatří.
Pro tyto věci jsou určeny kontejnery. Pro nebezpečný odpad obec zajišťuje bezplatně
sběr tohoto odpadu jako například pneumatiky, staré barvy, baterie, zářivky a různé
elektronické věci. Stačí jen tyto věci přivést na sběrné místo a máte po starostech. Ještě
je mezi námi pár lidí, kteří ještě ani nevlastní popelnice, ale odpad určitě produkují.
Pálením umělých lahví někde v sudu na zahradě není řešení, oni si ani neuvědomují,
že kromě okolí otravují i sebe. Žlutých pytlů na plastový odpad je vždy dostatek na
Obecním úřadě. Kontejnery na rozměrnější odpady byly přemístěny za hasičskou
zbrojnici, aby se zamezilo nepořádku, který se často opakoval u hlavní silnice, kde
projíždějící cizí auta odpady odkládali a tak vznikal nepořádek.
Obec pro Potečany nezvyšuje ani nadále poplatky za odvoz domovního odpadu
a harmonogram svozu pro příští rok najdete na nástěnce. O škodlivosti pálení odpadů
je podrobná informace od starosty vložená v tomto čísle časopisu.
Buďte více ohleduplní ke svým spoluobčanům!
František Machala

POZVÁNKA

na Živý betlém
V úterý 25. prosince 2007
v 15 hodin
bude před mateřskou školkou
představen Živý betlém.
Účinkovat budou naše děti, hrát
Potečanka a zpívat potečská schola.
Na představení Vás zve
Červený kříž.

Dětský den na hřišti
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Z historie

Zajímavosti z historie
Stará pálenice byla u Hajnů, měli jen
malý kotlík v sušírně. Velkou pálenici
měl Matěj Valčík. Nejdříve každý pálil
sám, později se domluvili a dali se dohromady. U Matěje ve velkém kotli se
pálil kvas nahrubo a u Hajnů se pálila
vodka nahotovo. 1 litr slivovice byl za 24
korun. Za republiky se platila daň 4 koruny, pak se to zvedlo na 8 korun.
(podle p. Josefa Cigánka 6)
A slivovica byla tak hlaďučká, jak chlupy z kocúra, jak to pravil strýček Pagáčů
ze „Slovácko sa súdí).

Jak se hrávalo
v Poteči divadlo
Jak vzniklo v Poteči divadlo? K tomu
strýc Masařů říká: „Nátoš… Kaplan
Dolanský řekl, že se musíme nejen modlit, ale musíme i kulturně žít.
Donesl divadelní knížky. Vybral jednu
knížku, určil kdo bude co hrát. Hru nacvičoval učitel Vitouš. Nacvičovalo se
v č. 111 – Lojzek Juřica (Dubčeka bratr)
měl přistavený u domu verštat. Pak se
postavilo u Kollera jeviště. Na divadle se
vyhrálo 600 – 700 korun. Vždy v zimě
v adventě se nacvičovalo a na Silvestra se
hrálo, pak zas v půstě se nacvičovalo
a na velikonoční svátky se hrálo. Kulisy
byly půjčené, objednané. Oblečení, kostýmy si každý sháněl sám. Maskovat nás
došli klobučtí holiči. Kollerovi se za místnost platilo.“

Potečský Mikuláš

„Jako děcka jsme v Dolňansku všeci
kamarádili“, vzpomíná paní Pechalová,
rozená Chovancová z č. 66.“U Chalůpků
jsme hrávali lůtkové divadlo. Cérky šily
a ogaři vyřezávali lůtky. Za divadlo sa
platilo deset haléřů. Děcek bylo moc aj
křiku a jak to dědečka nasralo, tak vletěl
mezi nás a bylo po divadle. Včil nikdo
nikoho nepustí ani do chalupy. Třeba
u Chovanců jsme psávali úlohy. Poléhali
jsme si na zem vedle sebe jako sardinky,
dali jsme kalamář doprostřed izby a psali. Všeci jsme kamarádili, to byla báseň,
dostali jsme někdy i řemeněm, nikdo nás
nešanoval a nevadilo to. Dnes děcka
nepobijú a vidíte co z nich je - z některých.“
V divadle aktivně působil také pan
Alois Kozubík, který vzpomíná takto:
„Operetu Bejvávalo nacvičoval učitel
Vitouš. Já jsem hrál hlavní roli kontrolora
Flašimušku. Kulisy jsem dělal doma podle knížky, kostýmy jsme si půjčovali
z půjčovny z Val. Meziříčí, nebo si je
obstaral každý sám. Hrával jsem
s Omladinou, byl jsem jejím členem.
Zkoušky bývaly ve škole i ve stolářské
dílně u nás doma, pak ke konci už na
jevišti u Kollerů. Vstupenka stála 5 až 7
korun. Hrávali jsme i jinde než v Poteči.
Hrávalo se i ve válku, po válce přišli učitelé Kratochvílovi a nacvičili divadlo –
Dalskabáty, Lucerna, Děvčátko z pouti,
Svatý František, operetu Na sv. Hostýnku.
Při operetách hrála kapela Šmytec. Po
smrti učitele Kratochvíla jsem hry sám
režíroval, jako například hru Otec.
Divadlo se hrálo každý rok vždy v zimě,

zkoušelo se i třikrát za týden. K posledu
se cvičilo i s hudbou. Učitelka
Kratochvílová hrávala divadlo i dělala
nápovědu. Maskovat nás chodili holiči
z Val. Klobouk, pan Rosůlek a Horáček.
Hrálo se jen do roku 1965. Jak začaly
v dědině televize, byl konec potečského
divadla.“

Mladí umělci-bysta nejstaršího občana Poteče

A něco ze vzpomínek
- pro zasmání na Silvestra
• Narodilo sa děcko. Plná izba ludí.
Babka ho poplácává po zadku, malý
Francek sa dívá a praví : „Možete mu dat
aj nekerú přes hubu, šak tam neměl co
dělat.“
• Rozhlas v obci vyhlásil podle čísel
kdo přijde dělat na pole. Dotyčná osoba
to čuje a praví : „Máte mňa tam vidět !“
• Potečané-muzikanti sa vracali
z Cichova a v hoře našli skoro vyschlú
studánku. Protože měli velikú žízeň, tož
tam naléli slivovicu a zamíchali klarinetem. Jeden po druhém léhali a pili ze
studánky a už nestali.
• Ptám sa tetičky: “Jak sa máte v manželství?“ „Dobře! Ráno, jak sa otevře
hospoda můj odejde a večer ně ho donesú.“
• Všecko jednúc pomine, aj to maso
v komíně.
• Dokáť jedna trnka, dotáť řitka
brnká.
• Dokáť jedno ovoce, dotáť řitka lapoce.
HC + LŠ
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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych vás informoval o tématu, které je v současné době
často probíráno.
Tématem je recyklace odpadu v naší obci. Naše obec třídí
plast, sklo a brzy bude třídit i papír.
Bohužel však někteří občané odpad, konkrétně plast netřídí a dokonce jej spalují ve svých domácích kotlích, což způsobuje nepříjemný
zápach a také to škodí našemu zdraví.
Proč nepálit odpady doma?
Domácí kotle a kamna nemají drahá zařízení na čištění spalin.
Množství jedů vypuštěných do ovzduší tak závisí na tom, co spalujeme.
Při pálení plastu vzniká mnoho toxických látek (např. Fosgen, který byl v 1. světové válce používán jako bojový plyn), dokonce více než
v průměrné spalovně. Mezi tyto látky patří například dioxiny a furany
(= jedovaté plyny), které jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také
hormonální a imunitní systém.
V důsledku nedokonalého spalování (teplota v kamnech je příliš
nízká, palivo nemá dostatečný přísun kyslíku nutný pro dokonalé spálení) vznikají látky, které dráždí oči, plíce, sliznici, dlouhodobé spalování
ovlivňuje nervový systém, látky jsou karcinogenní, způsobují bolesti
hlavy, únavu, slabost, deprese.
Při spalování PVC a jiných plastů do ovzduší unikají jedovaté látky jako fosgen a ftaláty, které poškozují ledviny, játra, kde se hromadí
a způsobují vrozené vady. Při nižší koncentraci způsobují nemoci dýchacích cest a při vyšší koncentraci způsobují poleptání plic a následnou
smrt.
Pokud máte zahrádku, je pravděpodobné, že s tím co spálíte, se
znovu setkáte na svém talíři. Navíc mnohé z těchto látek se hromadí
v tělních tkáních.
Spalováním starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku
nebo natřených prken či chemicky ošetřeného dřeva se vyprodukuje asi
50-500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím.
Špatné účinky na naše zdraví má taktéž spalování koberců (rakovinotvorné a mutagení učinky, dráždí oči, plíce, způsobuje alergie) ale
také umělých textíli – uvolňují čpavek ( dráždí oči, sliznici nosu, působí
nevolnosti a bolesti hlavy) a také uvolňují kyanovodík ( škrábání v krku,
zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě).
Na zmiňované jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy,
starší osoby a lidé trpící astmatickými či jinými respiračním onemocněním.
Domácí kotelny přispívají stále větší měrou k nárůstu rakoviny, srdečných i dýchacích onemocnění.
Spálením v kamnech se odpadů nezbavíte. Jen je z podoby, která lze
snadno uklidit, vypustíte do ovzduší, odkud už se nedá „uklidit“ a škodí
v širokém okolí.
Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) v kotlích a kamnech lze spalovat jen palivo předepsané výrobcem. Mezi takové lze počítat papír, čisté dřevo (bez lepidel, nátěrů a jiných chemických úprav) dále ještě uhlí.
Sankce: Při porušení těchto pravidel riskujete správní řízení
a pokutu až 30 000 Kč.

Nejde zde již jen o malé problémy, jak sami vidíte, toto spalování
nepříjemně ohrožuje naše zdraví.
Problém z odpady lze řešit i jinak, než spálením.
Naše obec vám umožňuje, a to poměrně snadno, odpad třídit.
Pro třídění plastů můžete zakoupit na obecním úřadě žluté pytle.
Cena jednoho je 5,- Kč. Pytel je docela velký a vleze se do něj spoustu
plastového odpadu. Plastové lahve, prosím sešlápněte, před tím než je
vhodíte do pytle, je to úspornější a tedy pro vás finančně výhodnější.
Pro třídění skla máme u obchodu (u hlavní cesty) zřízeny kontejnery. Sklo je surovina, která se dá až 16x recyklovat, což je velice výhodné, proto jej třiďte ze svého odpadu, má to smysl.
Již v brzké době bude u obchodu vedle kontejnerů na sklo, taktéž
kontejner na papír. Jistě je pro některé z vás pochopitelné spalovat
papír doma.
Ne však každý papír se může bez problému spálit. Například reklamní letáky a časopisy, typu nabídky ze supermarketu, které vám doručují
až do domu a nic za ně neplatíte ani jste o ně nežádali, jsou natisknuty
na z části umělém papíře a barviva obsahují těžké kovy (které způsobují
vrozené vady a rakovinu), které po spálení zůstávají v ovzduší a díky jejich těžkosti uváznou poměrně blízko nad vaším domem, tudíž při dešti
se dostanou i do vaší půdy na zahradě a následně do toho, co pěstujete.
Proto je vhodné tento papír třídit.
Kromě tohoto papíru je taktéž výhodné třídit kartónový papír. Po
jeho recyklaci se z něj vyrábí spousta užitečných věcí.
Pro domácí spalování prosím používejte novinový papír,
který neobsahuje umělé látky a moc barviv.
Zvláštní část odpadu tvoří tzv. Tetrapak – je to šestivrstvý obal
z papíru, hliníku a plastu. Jsou to krabice od mléka, džusu, fruk a jejich spalováním se mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy.
Správně se má třídit do žlutých plastových kontejnerů.
Třídění odpadů není pro vás zbytečnou prací. Pomáháte tím nejen
čistotě životního prostředí, ale také další výrobě. Z vytříděných surovin se vyrábí spousta užitečných věcí( jako například- plastové plotové
profily, záhonový chodník a obrubník, zatravňovací dlažba, přípravné
palety, kabelové žlaby apd.) , na čemž můžete vidět, že to opravdu má
smysl.
S pozdravem starosta obce
Josef Mana

