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Vyúčtování výdajů na svoz a likvidaci odpadů za rok 2009
Příjem obce za likvidaci odpadů celkem:
271 926 Kč
- z toho: - poplatek od občanů
206 075 Kč
- smluvní od podnikatelů
32 900 Kč
- za tříděný odpad (Eko-Kom) 32 951 Kč
Vývoj množství odpadů a výdaje na likvidaci:
název
2003
2004
komunální odpad
komunální
128,84 odpad
139,93
tříděný odpad - plastyplasty3,98
3,17
- papír
papír 3,28
1,05
- sklo
sklo 1,48
2,39
- nápojové kartony
nebezpečný odpad nebezpečný
3,58 odpad
2,27
velkoobj.kont. - OÚ
14,12
5,02
velkoobj.kont. - povodně
velkoobj.kont. - hřbitov
velkoobj.kontejner
3,58
9,72
Odpady celkem: odpady
158,86
celkem
163,55
meziroční nárůst
3,0%

množství odpadů [t / rok]
2005
2006
2007
145,72 160,95 158,20
2,71
2,85
5,41
0,97
2,21
2,53
3,16
10,42
8,05
0,64
2,14
0,92
2,20
9,80
3,10
6,60

2008
170,94
4,86
2,54
6,02
0,42
1,37
2,52

4,80
169,30
3,5%

8,02
196,69
2,6%

8,58
189,03
11,7%

8,02
191,65
1,4%

výdaje
2009 v r.2009 (Kč)
182,09 258 643,00
5,00
3,80 85 000,00
6,00
0,43
1,20 24 593,00
6,32 14 289,00
6,48 11 687,00
10,00 18 000,00
221,32 412 212,00
12,5%

Celkové množství odpadů se od roku 2003 zvýšilo o 39 %, což představuje nárůst o 74 kg na výsledných 263 kg
na 1 obyvatele a rok.
Rekapitulace za rok 2009:
Příjem obce za likvidaci odpadů:
271 926 Kč
Výdaje na likvidaci odpadů (bez hřbitovního odpadu a382
povodní):
525 Kč
Rozdíl:

-110 599 Kč

Rozdíl přepočtený
na 1 obyvatele
134,88 Kč

Nakládání s odpady v obci
Svoz komunálního odpadu bude i nadále prováděn každé druhé pondělí, kromě svátků,
a to v následujících termínech:
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
St.
12.4. 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6.
19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9.
7.7.
Sběr pytlů s tříděnými nápojovými obaly (TetraPack) proběhne letošním roce v těchto termínech:
úterý 15.června
úterý 14.září
úterý 7.prosince
V době od 12. do 13. dubna bude na parkovišti vedle mateřské školy přistaven kontejner na
sběr elektrospotřebičů. Sbírat se budou: velké spotřebiče – ledničky, pračky, sušičky,
el.sporáky,
malé spotřebiče – mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, fritovací hrnce, kávovary apod.
elektronářadí – pily, vrtačky, křovinořezy, el.nůžky, akumulátorové nářadí apod.
Dále oznamujeme, že ve dnech 20. - 22. dubna bude na parkovišti vedle mateřské školy přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner je určen na odpad obdobný komunálnímu,
tedy různé části nábytku, koberce, matrace apod.
Nesmí do něj být odkládány odpady nebezpečné jako jsou pneumatiky, ledničky, televize aj. !
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Výsledky hospodaření obce za r. 2009 a rozpočet na r. 2010
PŘÍJMY
Daně z příjmu fyzických osob
Daně z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad a ost.poplatky
Daň z nemovitosti
Celkem daňové příjmy
Les - pěstební činnost
Ostatní vlastní příjmy
Příjmy z pronájmu majetku
Ostatní nekapitálové a nedaňové příjmy a příspěvky, úroky
Splátky poskytnutých půjček FRB
Celkem nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy - příjem z prodeje pozemků a ost.majetku
Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu a EU
Neinvestiční dotace od obcí (na žáky)
Neinv. přijaté dotace od kraje
Neinv. přijaté dotace od ÚSC
Investiční přijaté dotace ze stát.rozp. a EU
Celkem dotace
Zapojení zústatku běžného účtu
Ostatní finanční operace
Splátka státní půjčky z fondu rozvoje bydlení
Splátka státní půjčky na vodovod
Celkem financování

Závěrečný účet
za
r. 2009 (Kč)
1 566 271
1 453 442
2 797 483
257 435
380 184
6 454 816
145 263
168 130
260 040
89 641
63 340
726 413
52 410
973 228
358 070
428 048
161 111
2 597 268
4 517 725
0
-241 556

Schválený rozpočet
na r. 2010 (Kč)
1 400 000
1 460 000
2 700 000
265 000
650 000
6 475 000
210 000
90 000
210 000
61 000
73 600
644 600
10 000
491 200
337 690

2 252 081
3 080 971
-558 871

-351 700
-593 256

-700 000
-351 700
-1 610 571

11 158 108

8 600 000

Závěrečný účet
za
r. 2009 (Kč)
249 110
239 694
10 905
1 296 257
180 544
160 683
39 517
100 000
193 256
12 927
652 262
405 732
5 065 240
302 771
280 607
1 155 464
21 558
1 319 041
233 005

Schválený rozpočet
na r. 2010 (Kč)
300 000
550 000
70 000
1 850 000
206 000
1 450 000
200 000

11 918 574

8 600 000

31.12.2008

31.12.2009

4 303 195
87 664 464
3 642 143

4 304 771
91 424 649
6 087 365

Peněžní prostředky: běžný účet
fond rozvoje bydlení

2 118 108
755 033

1 388 105
724 571

Pohledávky celk.
Závazky - krátkodobé
- státní návratná půjčka - vodovod

715 184
420 613
1 407 053

192 199
322 544
1 055 353

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
Lesní hospodářství - pěstební činnost
Místní komunikace, dopravní obslužnost, čekárny
Vodní hospodářství - pitná voda
Školství
Kultura, knihovna
Tělovýchova - sokolovna, hřiště
Bytové a nebytové hospodářství
Fond rozvoje bydlení - půjčky
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Veřejně prospěšné práce - zaměstnanci
Sběr a svoz odpadů
Ochrana přírody a krajiny, Revitalizace návsi
Výdaje na odstranění povodňových škod
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva požární ochr.
Místní samospráva
Volby
Veřejná správa
Platby daní a poplatků
VÝDAJE CELKEM

220 000
50 000
273 000
400 000
196 200
200 000
1 300 000
45 360
1 220 430
69 010

Přehled majetku, pohledávek a závazků obce
Konečný stav ke dni
Dlouhodobý majetek
- z toho: pozemky
stavby
samost.movité věci a drobný majetek

Ing.Petr Pajdla
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Mladí hasiči
sezona
2008/2009

Sezona začala závodem požárnické
všestrannosti, který se konal 4.10.2008
v obci Přestavlky, kde jsme se umístili na
6.místě. Následovalo II. kolo hry „PLAMEN“, které proběhlo 30.5.-31.5.2009
v Lipníku nad Bečvou.

Do celkového hodnocení se započítaly
tyto disciplíny: požární útok-9.místo,
štafeta 4x60m-3.místo, 400m štafeta
CTIF-4.místo, požární útok CTIF-3.místo, ZPV-6.místo. Celkově se naše družstvo umístilo na
krásném 4.místě.
Zúčastnili jsme se celkem 11 soutěží, které byly zařazeny do VELKÉ CENY OKRESU PŘEROV.
13.6.2009
14.6.2009
20.6.2009
21.6.2009
27.6.2009
28.6.2009
29.8.2009
30.8.2009

Milotice nad Bečvou
Opatovice
Pavlovice u Přerova
Troubky
Henčlov
Bohuslávky
Radslavice
Partutovice

5.9.2009

Soběchleby

6.9.2009

Olšovec

12.9.2009

Osek nad Bečvou

5místo s časem 18,35 s.
4místo s časem 16,28 s.
4.místo s časem 17,2 s.
5.místo s časem 17,24 s.
4.místo s časem 16,31 s.
2.místo s časem 15,04 s.
4.místo s časem 15,91 s.
6.místo s časem 15,63 s.-starší žáci
7.místo s časem 19,15 s.-mladší žáci
3.místo v našem okrese
1.místo s časem 14,93 s.-starší žáci
10.místo-mladší žáci
4.místo s časem 14,8 s.-starší žáci
10.místo-mladší žáci
3.místo s časem 13,63 s.-starší žáci
3.místo s časem 16,83 s.-mladší žáci
Ve VELKÉ CENĚ OKRESU PŘEROV se naše družstvo
starších žáků umístilo na krásném celkovém 2.místě
s 80 body.
Zúčastnili jsme se také několika soutěží mimo VC
okresu Přerov.
15.8.2009 Kojetín
2.místo
20.9.2009 Bochoř-noční závody
6.místo z 36.družstev.
13.9.2009 Střítež nad Ludinou
5.místo starší žáci
5.místo mladší žáci
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Sbor dobrovolných hasičů děkuje obci Střítež nad Ludinou za pomoc při přípravě soutěže pro
mladé hasiče a všem sponzorům.
Družstva pracovala v těchto složeních:
Starší žáci: Pavlas Daniel, Čočková Kristýna, Šortnerová Hedvika, Snohová Adéla, Čočková
Kateřina, Hapala Jiří, Maléř Pavel, Šváček Jiří a Remeš Jan.
Mladší žáci: Maléřová Tereza, Röderová Kateřina, Tóthová Barbora, Klumparová Aneta, Jordán Lukáš, Fojtiková Diana, Fojtík Daniel.
3.10.2009 proběhlo I.kolo hry „PLAMEN“ v Přestavlkách v ZPV, kde se družstvo starších žáků
umístilo na 6.místě. Potěšilo nás i krásné umístění mladších žáků, kteří se umístili na 4.místě.
Vedoucí MH děkují všem členům MH za vzornou reprezentaci sboru a obce.
Za MH Čočková Kristýna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tělovýchovná jednota děkuje za účast a vytvoření příjemné
a pohodové atmosféry všem hostům 3. plesu Té Jé
a Maškarního karnevalu, které se uskutečnily
12. a 14. února 2010.
Pořadatelé děkují paní Heleně Cagašové za pomoc při přípravě kostýmů pro Pata a Mata
v podání Marie Šváčkové a Zuzany Cagašové a Petru Lévovi za krásnou výzdobu sálu a předsálí pro
obě akce.
Zvláštní poděkování patří dárcům tomboly pro obě akce.
Hranicko a.s.
Obec Střítež nad Ludinou
Pavla a Zdeněk Maléřovi
MS Střítež nad Ludinou
SDH Střítež nad Ludinou Cement Hranice a.s.
Likérka a pálenice Tomáš Koláček
Radim Haitl
Jarmila a Petr Pajdlovi
MUDr. Petr Vrtal stomatologická
ordinace Hranice
Veronika a Evžen Röderovi
Pekárna Libora Mrkvy
Irena a Zdeněk Lévovi
ZD Partutovice * Město Hranice
Petr Lév * Lékárna PharmDr. Adriany Röderové * Městské kulturní zařízení Hranice * Lenka a Radovan Koláčkovi * Eva Wolframová * Ekoltes Hranice a.s.* Kadeřnictví Petry Chrastinové * Romana Třetinová * Hranická rozvojová agentura z. s. * Kadeřnictví Jany Indrákové * Meatlfly s.r.o.
Brno * Lucie Maléřová * Pekařství Moniky Roderové * Grapp CZ, s.r.o. Hranice * Jan Pilch * Jana
Gruszková * AP sport Alena Krejčiříková * Bohdana a Petr Švecovi * Oxana a Aleš Doležalovi *
Zuzana a Erik Klumparovi
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Velký dík patří těm, kteří maškarní karneval podpořili finančně:
Jiří Tvrdoň, oprava čerpadel Střítež nad Ludinou
Sdružení dobrovolných hasičů, Střítež nad Ludinou
Děkujeme těmto maminkám a babičkám za krásné a dobré domácí cukroví do bufetu:
Martina Hapalová * Adéla Hapalová *
Jana Gruszková * Jarmila Pajdlová
Romana Třetinová * Bohdana Švecová
* Pavla Maléřová * Kateřina Maléřová
Pavla Miková * Marta Pavelková
z Olšovce * Simona Sekaninová * Jiřina
Mlčáková
Irena Lévová * Irena Mikulíková * Naďa
Parůtková * Zdeňka Jordánová
Lenka Koláčková * Ivana Škopová *
Marie Jašková * Marie Sekaninová
Tělovýchovná jednota Střítež nad Ludinou děkuje níže uvedeným firmám za reklamní prezentaci při Maškarním karnevalu 14. února
2010:
Zdeněk Maléř, zemní práce, Střítež nad Ludinou ,tel.: 581 625 524, www.malergroup.cz
MUDr. Ivo Skácel, revmatologická a interní amb., Hranice, tel.: 581 601 492
Střechy Potáček, s.r.o., tesařské práce, Hranice, tel.: 581 603 638, www.strechy-potacek.cz
Vladimír Dostál, zemní práce a autodoprava, Olšovec 76, tel.: 581 625 272
Strojírny Olšovec s.r.o., Olšovec 77, tel.: 581 694 511, www.strojirny.com.
Výtěžek z obou akcí bude použit na další sportovní aktivity dětí a mládeže tělovýchovné jednoty. V nejbližší době to bude v sobotu 28.března 2010 Regionální otevřená autorská přehlídka
pohybových skladeb v Oseku nad Bečvou a 10. dubna Běh vítězství v hranickém parku.
Hokejisté bojují o závěrečné body v Lize amatérských hokejistů a volejbalisté dohrávají závěrečné zápasy Ostravské volejbalové ligy, kde jsou před posledním zápasem na 9. místě z 20 družstev.
Díky aktivitě všech členů a dobré spolupráci s vedením obce, obdržela TJ SPV Střítež nad Ludinou na svoji celoroční činnost finanční podporu od Olomouckého kraje a také příspěvky od obcí
Olšovec a Jindřichov.

Senioři komunikují
V minulých letech jsme pořádali ve spolupráci s Svazem tělesně postižených ve Stříteži nad Ludinou počítačové kurzy pro seniory, které měly svůj úspěch a určitě byly pro mnohé přínosem.
Proto se nám také zalíbila nabídka Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových na podporu konání podobných kurzů z názvem „Senioři komunikují“ a podali jsme žádost, aby se jeden z
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těchto kurzů konal i ve Stříteži nad Ludinou. Naše žádost byla vybrána jako jedna z 35 úspěšných.
Celkem se sešlo 128 žádostí, takže jsme rádi, že jsme byli vybráni.
Kurz se skládá ze 2 lekcí po 3 hodinách a 2 lekcí po 4 hodinách, tzn. že se kurzy budou konat
denně od úterka do pátku, vždy v době od 8:00 do 11:00 (12:00) hod.. Termín konání kurzu je 11.
až 14.5. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu a zúčastnit se může 10 seniorů a dva
náhradníci.
Účast v kurzu „Senioři komunikují“ je bezplatná.
Další informace na
http://www.nadacnifondklausovych.cz/
Popis projektu Cíl: seznámení seniorů se základní obsluhou PC a využíváním internetu, s
používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat mobilní
telefon a platební kartu. Cílová skupina: senioři důchodového věku, kteří dosud neměli
příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků a jsou úplnými začátečníky
Finanční náklady účastníků kurzů: pro seniory důchodového věku, kterým je projekt určen, je
kurz bezplatný Průběh 1 kurzu: celkově se jedná o 14ti hodinový kurz s následujícím rozvržením
výuky:• 12 hodin výuky ovládání a používání PC • 1 hodina výuky používání platební karty • 1
hodina výuky používání mobilního telefonu Délka jedné vyučovací hodiny je 60 minut.

Hokejová sezona 09/10
TO NEBYLO VŮBEC ŠPATNÉ!!! Tak asi těmito slovy bych si dovolil zhodnotit sezonu
2009/2010, která je už prakticky minulostí. K dnešnímu dni zbývá jen dohrát finálovou sérii, a tak
daleko jsme se bohužel nedostali. Přesto určitě letošní působení HC TJ Střítež v Lize amatérských
hokejistů hodnotím pozitivně. Po loňském úspěchu v podobě konečné bronzové příčky se nám
podařilo velice dobře rozjet i letošní ročník. Až do poloviny soutěže, to je plných třináct kol, jsme
se nepřetržitě drželi na 1. místě tabulky, což bylo velkým překvapením i pro nás samotné. Pak se
ale dostavila menší krize a postupně jsme spadli až na konečnou pátou příčku. I toto je ale slušný
výsledek, protože oproti loňskému ročníku nám letos přibyli čtyři protivníci a všichni přistoupili
z vyšší soutěže a svou kvalitou a zkušenostmi nás předčili. Všem našim rivalům z minulého roku
jsme to natřeli a na 5. příčce za námi zela propast pěti bodů.
Postup do play-off byl pro nás samozřejmostí a jistotu účasti ve vyřazovacích bojích jsme
měli již několik kol před koncem základní části. Otázkou bylo jen to, kdo se nám v cestě za obhajobou semifinálové účasti postaví do cesty. Nakonec jsme narazili na nepříjemný Milenov. Tento
tým je v soutěži pověstný svou tvrdou hrou, dohráváním soubojů i nevybíravými zákroky. Naše
série hraná na dvě vítězství to jen potvrdila. První utkání bylo plné slovního napadání, pošťuchování a vylučování. Hra se kouskovala a nebylo to nic moc. Podlehli jsme poměrem 3:5. Další zápas
jsme chtěli hrát jinak. Do zápasu jsme vlétli s vědomím, že případná porážka nás pošle na dovolenou. Vedlo se nám výborně a po první třetině jsme vedli 3:1. Pak nám ale došly síly, méně jsme
bruslili, stáhli jsme se a soupeř toho dokázal využít. V základní hrací době skončil zápas smírně 3:3
a šlo se na prodloužení. Po jedné ze skrumáží před naší brankou se puk odrazil přímo na hokejku
milenovského útočníka, který pohodlně skóroval a bylo hotovo. Byli jsme z toho smutní, ale jak už
jsem psal výše, nemáme se za co stydět! Lepší než střítežáci byly letos pouze týmy z první ligy, a to
nejsou žádní rybníkáři.
Nakonec už jen zbývá poděkovat klukům za další porci zápasů odehraných v našich dresech
a těšit se co pro nás na příští zimu vymyslí v Novém Jičíně.
Jiří Jordán
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Zprávy ze
základní školy
Jarní vydání zpravodaje
Ludina je opět příležitostí,
abychom vás informovali o
dění na zdejší základní
škole. Je samozřejmé, že
nejvíce akcí a činností se
soustředí na žáky. O jejich
potřeby je u nás postaráno
slušně a všichni naši učitelé se snaží být svým žáBeseda se členy HZS Hranice
kům nápomocni. O zpestření výuky se snažíme také
tím, že zajišťujeme zajímavé besedy a vystoupení a naše děti zapojujeme do různých soutěží a
projektů. Výuku děláme přitažlivější častým využíváním počítačů a interaktivní tabule. Pro podporu zdraví naší mládeže jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého děti na první
stupni dostávají zdarma nejen ovoce, ale i ovocné šťávy.
Nicméně chod školy jako instituce je daleko pestřejší. Jeho součástí jsou také její zaměstnanci a prostory kde se žáci vzdělávají a pohybují. I o ty je potřeba se starat a neustále je vylepšovat.
Právě v této době se často mluví o evropských dotacích, které mohou základní školy získat
především na zkvalitnění výuky. Jde o součást projektu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ministerstvo školství připravilo několik různých šablon, jejichž naplněním by naše škola mohla získat
cca 850 000,- Kč na zlepšení podmínek pro vzdělávání. Nejde tedy jen o pomůcky a vybavení, ale
taktéž o vzdělávání pedagogických pracovníků. Co se týká našich provozních zaměstnanců, tak
tady jsme asi nejvíce potěšili naše kuchařky, protože do kuchyně byla
zakoupena nová myčka nádobí. Šlo o nemalou investici a o náklady jsme se podělili s našim zřizovatelem, obecním úřadem, kterému
touto cestou děkujeme.
Školní rok se nám už téměř
přehoupl do poslední čtvrtiny, ale
Den naruby, aneb starší žáci učí mladší
ještě stále je před námi spousta práce
a akcí a my vás na nich rádi uvidíme.
Ředitelství školy

Den naruby, aneb starší žáci učí mladší
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Velikonoční řemesla

Myslivci jako
aktivní součást
života obce

Vážení spoluVelikonoční řemesla
občané, milí
čtenáři tohoto
Zpravodaje,
rádi bychom se
jako myslivecké
sdružení připojili
formou
krátkých pravidelných příspěvků k obsahu tohoto Zpravodaje. Témata příspěvků by měla být různorodá,
obsahující celou problematiku myslivosti, obsahem by se měla dotýkat aktuálního času, a to
nejenom ve vztahu k místním myslivcům, ale v součinnosti a v rámci spolupráce i k ostatním
občanům naší obce.
Na úvod bych si dovolil ocitovat definici myslivosti a práva myslivosti
ze zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., kterým se řídí veškerá činnost
všech mysliveckých sdružení. Citace: „Myslivostí se rozumí soubor
činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení
mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Právem myslivosti se rozumí souhrn práv a povinností
zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit,…“.
Výše uvedená citace ukazuje, že náplní myslivců není jenom střílení,
případně popíjení, jak to někdy
na první pohled vypadá, a jak
to taky prezentují média, ale že se jedná o volnočasovou
aktivitu občanů, která vyžaduje čas, chuť do práce, ale
především odborné znalosti a dodržování všech právních,
ale i kulturních norem. A to vše dohromady dělá myslivost
myslivostí takovou, jaká má být, včetně té zábavy, která tam
nemůže chybět.
Skončila dlouhá zima a přišlo konečně jaro. Nám,
myslivcům končí jedna ze základních činností péče o zvěř
v průběhu roku, a to je přikrmování zvěře v době nouze.
Tuto povinnost bereme velmi vážně po celé přikrmovací
období. Do 16ti krmelců, které jsou rovnoměrně rozmístěny
po honitbě, začínáme každoročně zasypávat oves již na
přelomu září a října. Povinností každého člena, který má krmné zařízení přiděleno, je alespoň
jednou týdně toto zařízení navštívit a podle potřeby doplnit krmivo. Seno zakládáme do krmelců
až s příchodem trvalého sněhu. Důležitou součástí potravy je také sůl, která musí být v krmném
zařízení po celý rok. Tady se nám občas v průběhu roku stane, že sůl „zmizí“ třeba již některý další
den. To si pak klademe otázku – kam se asi poděla?. Pro udržení a zlepšení zdravotního stavu již
několik let, vždy v měsíci lednu, nakupujeme a rozvážíme do krmelců léčivo. Celé toto období
končí tím, že myslivci veškerá krmná zařízení ke konci měsíce dubna řádně vyčistí a desinfikují
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vápnem. Až tedy půjdete po prvním květnu na procházku do lesa a narazíte na krmné zařízení,
mělo by svítit bílou barvou nehašeného vápna.
Nejen prací je člověk živ, jak se říká, a proto pro vás, čtenáře tohoto zpravodaje, ale i pro
všechny další spoluobčany, máme milé a
upřímné pozvání na významnou mysliveckou
akci, kterou se nám podařilo do Stříteže nad
Ludinou přivést poprvé po 17ti letech. Jedná
se o „Okresní chovatelskou přehlídku trofejí
spojenou s jarním svodem psů“. Akce se
koná ve dnech 24. a 25. dubna 2010 v „Bílém
domě“. Podrobnosti o celé akci vám budou
dodány formou letáku do poštovních schránek. Již předem vám ale můžeme oznámit, že
např. pohoštění, které bude přichystáno
nejenom pro myslivce, ale pro vás všechny, kteří nás přijdete navštívit, se bude velmi blížit pohoštění, které řada z vás zná z našeho mysliveckého plesu. Milovníci psů na svodu uvidí mladé lovecké psy z celého okresu.
Vážení spoluobčané, jaro je také dobou, kdy se v přírodě rodí mláďata. Měsíc červen je tradičně vyhlášen měsícem myslivosti a my všichni se těšíme z nových životů, které v přírodě můžeme objevovat. Tuto radost z nového jara ale narušují přinejmenším dva nepříjemné jevy,
s kterými se můžeme v přírodě potkat všichni, nejenom myslivci. Mám na mysli toulavé psy, pro
které je „plná“ srna, čerstvé srnče nebo zajíček velmi snadným cílem a nemá šanci úniku. Dalším
doprovodným jevem jara jsou výjezdy terénních motorek, případně čtyřkolek. Řidičům těchto vozidel je v podstatě úplně jedno, kde jezdí, čí zemědělské nebo lesní pozemky ničí, případně
v kterou noční či denní dobu vyjíždí. Pokud bychom ale vjeli na jejich pozemky, pokud je mají,
kdoví jak by reagovali! A zvěř si na rušení těmito motorovými vozidly zvyká velmi těžce! Berte,
prosím, vážení čtenáři tyto poslední řádky jako tichou prosbu myslivců o pomoc při zachování
toho krásného, co v přírodě máme, a co je pro nás všechny. Děkujeme.
Ing. Luboš Bartoš, Ph.D.
Myslivecký hospodář MS Střítež n. Lud.

Výzva
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města připravuje zpracování nového územního plánu
obce Střítež nad Ludinou. Zastupitelstvo obce Střítež nad Ludinou usnesením ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 26.1.2010, schválilo pořízení nového územního plánu obce Střítež nad Ludinou. Dne 3.2.2010 Obec Střítež nad Ludinou požádala MěÚ Hranice o zpracování nového územního plánu. Z tohoto důvodu vyzýváme občany obce Střítež nad Ludinou, aby v rámci přípravných prací před vypracováním Návrhu zadání ÚP Střítež nad Ludinou předložili své podněty a
požadavky na budoucí využití pozemků v k.ú. Střítež nad Ludinou.
Prosíme o předání vašich požadavků na územní plán nejpozději do 30.4. 2010 na Obecní úřad ve
Stříteži nad Ludinou. Platný územní plán obce je k nahlédnutí na obecním úřadě.
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Číslo
úseku
1

Úsek

Vedoucí

Děti

Od Perůtků a Černých nahoru

2

Od Bařiny po Lichnovské

3

Od Krnovských po Pajdlovo
Od Cvešperů po Čočkovo

Marie Šváčková
Eva Wolframová
Terezka
Hynčicová

4

Od Číhalů po Šatánkovo
od Šváčků po Križanovo a na
Olšovec a zpět po Pajdlovo
Krnovský, Čoček, Röder, Sedláček, Mlčák, Jahn,
Kocanda, Čočkovi, Machancovi
Zahrady a všechny domy od křižovatky na Bělotín, Hranice a
zpět po Pajdlovo

Martina Černá, Petr a
Adélka Snohovi
Matyáš Wolfram, Jan
Švec, Anna Śvecová
Tóthová Barbora,
Aneta Klumparová,
Diana Fojtíková
Iveta Záblocká, Kateřina a Kristýna Čočkovy
Lucie a Kateřina Röderovy,
Lukáš Jordán
Hedvika Šortnerová,
Lucie Koláčková, Daniel Fojtík

5
6

Vašek Hapala
Marta Šatánková
Zuzana Cagašová

Číslo průkazky

Vybráno
Kč
5.775,4.635,4.316,3.499,2.280,3.665,-

Celkem

24.170,-

Pořadatelé sbírky Charita Hranice a Obec Střítež nad Ludinou děkují všem vedoucím, koledníkům, ředitelce školy
Mgr. Jiřině Kopřivové a kuchařkám za pomoc při organizaci sbírky a hlavně všem dárcům za peněžní dary.

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ OBCE STŘÍTEŽ NAD LUDINOU NA ROK 2010
DUBEN

Datum

Název

1.-5. 4.

Velikonoční slavnosti

pořadatel / kontakt
Farnost Střítež nad. Lud.

Sobota a neděle Okresní chovatelská přehlídka trofejí MS Střítež nad Lud.
24.-25.4.
spárkaté zvěře a jarní svod psů
Josef Vinklárek, tel: 777635605

místo
Kostel sv. Matouše
sál ZD Střítež

KVĚTEN
datum

Název

pořadatel / kontakt

místo

Neděle
2.5. 11.00

Oslava sv. Floriána v Jindřichově
Setkání hasičských sborů

SDH Jindřichov

Neděle
9.5. 14.00

Svátek matek – kulturní pořad
s vystoupením dětí ZŠ,MŠ,TJ

ZŠ a MŠ Střítež nad Lud.
Mgr. Jiřina Kopřivová, tel.: 581 625 252

Jarní zkoušky ohařů a malých plemen

MS Střítež nad Lud. ve spolupráci s MS
budova ZD Střítež
Velička-Velká J. Vinklárek, tel: 777635605

Sobota
15.5.
Pátek
21.5. 19.00
Neděle
23.5.

Závěrečný večírek předtanečních žáků ZŠ a MŠ Střítež nad Lud.
9. třídy ZŠ
Mgr. Jiřina Kopřivová, tel.: 581 625 252
9. Koncert žáků a učitelů ZUŠ

ZUŠ Potštát-pobočka Střítež,
Jana Kozubíková,
tel.: 581 624 254, 605 145 547

kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Jindřichově
sál ZD Střítež

sál ZD Střítež
kostel sv.Matouše

ČERVEN
datum
Sobota
6.6. 13.30

Název
Den dětí

pořadatel / kontakt
ZŠ a MŠ Střítež nad Lud.
Mgr. Jiřina Kopřivová, tel.: 581 625 252

místo
areál v okolí ZŠ

11

datum

Název

Sobota 17. 7. Střítežský fotbálek

ČERVENEC
pořadatel / kontakt
SDH Střítež nad Lud.
Radim Haitl, tel.: 739 634 290

místo
hřiště nad školou

ZÁŘÍ
Datum
Neděle 12. 9.

Název
2. ročník soutěže mladých hasičů O
pohár starosty obce

pořadatel / kontakt
SDH Střítež nad Lud.
Radim Haitl, tel.: 739 634 290

místo
náves před školou

Střítežské hody
Hodová zábava

SPŠ MŠ Střítež nad Lud.,
Veronika Röderová ,
tel. 581 625 474, 725 783 788

sál ZD Střítež

Sobota
18. 9.

10. ročník Hodového turnaje ve volejbale smíšených družstev
O pohár starosty obce

TJ Střítež nad Lud.,
Ing. Václav Mikulík, vasek.miki@hotmail.com
tel.: 775 634 343

hřiště nad školou

Sobota
18.9.
17.00

Střítežské hody
Koncert Gentlemen´s Club, tradiční
posezení s country hudbou

Obec Střítež nad Lud.,
tel.: 581625 250

zahrada vedle pošty

Neděle
19.9.

Střítežské hody
9.30 mše svatá, rozmanité pouťové
atrakce, 14.00 vystoupení dechové
hudby a další doprovodný program

Farnost a Obec Střítež nad Lud.
tel.: 581625 250

kostel sv. Matouše
a náves

Pátek
17.9. 20.00

LISTOPAD
datum

Název

pořadatel / kontakt

sobota
MS Střítež nad. Lud.
Poslední leč - přijďte si zatancovat a
13.11.
Ing. Josef Vinklárek
ochutnat vyhlášené zvěřinové speciality
20.00 hod.
tel.: 581 625 478

datum
čtvrtek
9.12.
18.00 hod.
neděle
12.12.
15.00 hod.

Název
Vánoční koncert základní umělecké
školy
Adventní koncert

místo
sál ZD Střítež

PROSINEC
pořadatel / kontakt

místo

ZUŠ Potštát-pobočka Střítež, Jana Kozubíková ,
jídelna ZŠ Střítež
tel.: 581 624 254, 605 145 547
Obec Střítež nad Lud.,
Jana Černá, Tel.: 581 625 486

kostel Sv. Matouše

ZŠ a MŠ Střítež n.Lud.
Mgr. Jiřina Kopřivová,
tel.: 581 625 252

hala ZŠ Střítež

čtvrtek
16.12.,
17.00 hod.

Vánoční strom – tradiční koledování
dětí základní a
mateřské školy a
dětský vánoční trh

pátek
24.12.,
14.00 hod.

Troubené koledy u Vánočního stromu
Obec Střítež nad Ludinou
v podání dechového
tel.: 581 625 250
kvintetu Partutovjanky

náves před školou

pátek
24.12.,
24.00 hod.

Půlnoční mše
svatá

Střítežský chrámový sbor pod vedením
Václava Voldána

kostel sv.Matouše

5. ročník Silvestrovského turnaje ve
stolním tenise
Kategorie ženy, muži, děti

TJ Střítež nad Lud., Radim Haitl, tel.:
739 634 290
e-mail: radim.haitl@seznam.cz

sokolovna

Neděle
26.12.
9.30
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LEDEN 2011
datum
Sobota
8.1.
9.00

Název
Tříkrálová sbírka

pořadatel / kontakt
Obec, ZŠ a MŠ Střítež nad Lud., kostelní
schola
Jana Černá, tel.: 581 625 486

místo
obec Střítež n. Lud.
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