Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty ve Stříteži n.L. za rok
2015
29.1.2015 Maškarní karneval pro děti ze Stříteže a celého okolí v jídelně ZŠ a MŠ Střítež
nad Ludinou.
Díky Obecnímu úřadu ve Stříteži n.L. a vedení Základní školy ve Stříteži n.L. využíváme
na své sportovní volnočasové aktivity uvolněné prostory vedle školní jídelny. Ve středu
večer zde cvičí střítežské ženy.

14.3.2015 – Valná hromada Regionálního centra Sportu pro všechny Přerov –
program: Zahájení a schválení programu VH 2015, Volba pracovního předsednictva,
mandátové a návrhové komise, Výroční zpráva, Zpráva o činnosti RC za rok 2014, Zpráva
o hospodaření za rok 2014, Zpráva RK, Schválení vnitřních předpisů, Plán činnosti na rok
2015, Diskuse, Zpráva návrhové komise a schválení usnesení, Závěr. Účast: Naďa
Šváčková
14.3.2015 - Wellness sobota v Olomouci - ZumbaSTEP, DeepWORK, PortDeBras účast: Wolframová E., Šrámková L., Jordánová H., Třetinová R.

11.4.2015- 48. Běh vítězství v Hranicích – Výsledky:
Přípravka dívky roč.2006-2007-300m - Tereza Čočková - 28.místo
Natálie Maléřová - 29.místo
Nikola Radová - 31.místo
Přípravka hoši roč.2006-2007 - 300m - Martin Koláček - 23.místo
Tomáš Zadrobílek - 24.místo
Adam Hudeček - 31. místo
Předžačky roč.2004-2005 - 500m - Monika Ondrová - 37.místo
Předžáci roč.2004-2005 - 500m - Marek Jordán - 7.místo !!!
Žáci starší roč. 2000-2001 - 2000m - Jindřich Frais - 5.místo
Jan Jurečka - 6.místo

19.4.2015 - Florbalový turnaj v Tovačově - 1. místo!!
družstvo: Eduard Röder, Vojtěch Lév, David Klumpar, Roman Mik, Marek Jordán, Lukáš
Koláček - všichni Střítež n.L., Zbyněk Hercík z Partutovic a Marek Hampl z Olšovce
1.5. – 2.5.2016 – Soustředění žen na Uhřínově – tentokrát na téma „Pionýrky všech
zemí – spojme se!“
Účast: Eva Wolframová, Helena Jordánová, Naďa Šváčková,Irena Lévová, Simona
Sekaninová, Romana Třertinová, Ludmila Šrámková, Zuzana Klumparová, Bohdana
Švecová, Irena Mikulíková
25.4.2015 - Otevřena regionální soutěž mládeže v přírodě "Medvědí stezkou 2015"
v Opatovicích. Výsledky:
Kategorie - starší žáci IV roč. nar. 2000-2001:
1.místo - Martin Hollas a Jindřich Frais
3.místo - Filip Staněk a Dominik Röder

Kategorie - dorostenky roč. nar. 1999-1997:
2.místo - Aneta Klumparová, Barbora Tóthová
17. 5. 2015- Regionální soutěž v Atletice SPV v Přerově- Výsledky:
Mladší žáci I.r. nar. 2006 a mladší: - Martin Koláček -13. místo
Jindřich Perdula – 24.místo
Mladší žáci II.r- nar.2005-2004 - Marek Jordán – 2. místo!
Starší záci III r. n.2003-2002 - Štěpán Dreiseitel – 20. místo
- Radek Číhala – 21.místo
- Stanislav Cihlář – 22.místo
- Tomáš Šváček – 23,místo
Starší žáci IV.. r.n.2001-2000 - Daniel Fojtik – 1.místo !!
- Jan Jurečka – 7. místo
Dorostenci V. r. nar.1999-1997 – Jan Švec – 5.místo
Mladší žákyně I. R. nar. 2006 a mladší – Mirka Číhalová – 3.místo
- Natálie Maléřová – 10.místo
- Aneta Číhalová – 17. místo
Mladší žákyně II. r.nar. 2005-2004 – Monika Ondrová . 12.místo
- Magdaléna Švecová – 19.místo
Starší žákyně III.r. nar. 2003 – 20002 – Tereza Maléřová – 3.místo
Dorostenky r. nar. 1999-1997 – Diana Fojtiková – 1. místo
30.5. 2015 – Krajské kolo soutěže mládeže Medvědí stezkou 2015
Kategorie starší žáci IV. r. nar. 2000-2001 – Martin Hollas a Jindřich Frais – 1.místo !

19. – 21.6.2015 – Republiková soutěž mládeže v přírodě „Medvědí stezkou 2015
Kategorie starší žáci IV: r. nar. 2000-20001 – Martin Hollas a Jindřich Frais – 1.místo!
Hoši startovali za Olomoucký kraj.
.
4.7.2015 – 6. ročník turnaje v malé kopané o Střítežský pohár ve Stříteži na Ludinou

Stává se už pomalu tradicí, že první prázdninová sobota patří ve Stříteži nad Ludinou
sportu. Již po šesté se zde konal turnaj v malé kopané, který je součástí asi deseti
podobných klání, které se konají v okolních vesnicích od května do srpna. Ti kdo mají
fotbálek rádi se těchto turnajů účastní pravidelně a rádi si udělají čas nejen na vyhecované
utkání a sportovní výkony, ale taky na posezení s kamarády a aktivní relax. A tak tomu bylo
i minulou sobotu v krásném areálu Na Zahradách. Sjelo se celkem sedm týmů fotbalistů,
aby se utkali o Střítežský pohár. Každý tým odehrál šest náročných zápasů, protože kromě
zdatných soupeřů je zmáhalo i teplé počasí. Pořadatelé byli ale připraveni a všem byla k
dispozici káď s vodou, kde se mohli průběžně osvěžovat a samozřejmě bylo také pro
všechny hráče a fanoušky zajištěno občerstvení. Tabulka výsledků se postupně zaplňovala a
v půl páté jsme znali konečné pořadí. Domácím hráčům a jejich týmům se dařilo výborně.
Hráči Čelzí Střítež se poprvé prosadili na stupně vítězů a skončili třetí. Dvojnásobní
šampioni a obhájci titulu z TJ Střítež skončili druzí a vítězství si tentokrát odvezli hráči z
Partutovic, kteří nám tak oplatili to, že jsme jim v květnu vyhráli jejich turnaj. Akce se
Nejdku nebo v Jindřichově.

29.8.2015 - Účast na 6. ročníku závodu Dračích lodí ve Skaličce – 3.místo

Poslední prázdninovou sobotu se na přehradě ve Skaličce konal 6. ročník oblíbeného
závodu dračích lodí. Posádka Střítežští draci tady nemohla chybět hned z několika důvodů.
Za prvé, je to zábava, kterou si jen těžko někdo nechá ujít. Za druhé, hlásili tropické teploty
a ty se přece vždycky lépe snáší u vody. Hlavně šlo ale o to, že jsme poslední dva ročníky
vyhráli a sen o zlatém hattricku byl prostě úžasný a strašně lákavý. Porazit společně desítky
soupeřů je hrozně fajn pocit, který se nikdy neomrzí. Každý sportovec ví, že obhájit titul je
podstatně obtížnější, než jej získat poprvé. My jsme se ale ani této výzvy nelekli a šli jsme
do toho.
Přestože vlastně vůbec netrénujeme, tak se dá říct, že máme zkušenou posádku. Většina z
nás jela tyto závody pokaždé a jen jednotlivce jsme občas museli vystřídat a doplnit, takže
každý, kdo s pádlem usedl na lavici v naší dvacetimetrové kocábce, rychle okoukal, co má
dělat a co se od něj očekává. Na našich výsledcích se tyto změny nikdy negativně
neprojevily.
Trať závodu je sice vždycky stejná, ale jinak se toho pokaždé změní dost a dost. Pořadatelé
se snaží závody zatraktivnit a přilákat co největší počet posádek a diváků. Také letos bylo
několik novinek. Tou, která nás zaskočila nejvíce, bylo rozhodnutí pořadatelů, že všechny
lodě pojedou pouze ve dvou kategoriích – posádky žen a zbytek. Tak nějak se nám vytratila
kategorie profi, to je posádek, které toho společně během sezony napádlují podstatně více
než my. No nic. Museli jsme se s tím smířit a počet našich soupeřů tak narostl na
úctyhodných 31. To je při 21 námořnících na každé palubě už slušný zástup protivníků.
Když chce ale někdo vyhrát, tak si musí poradit se vším. To je prostě stará pravda.
První rozjížďka? To bylo hodně nervozity, spousta odhodlání a plné soustředění. Byl z toho
super čas a jasné první místo. Druhá rozplavba nám ale nesedla vůbec. Dojeli jsme sice do
cíle jako druzí z pěti, ale čas byl hrozný. Bylo jasné, že jestli chceme i letos ohrozit
medailové pozice, tak v poslední, třetí, musíme máknout. Posilnili jsme se, odpočinuli a za
hodinu se šlo na věc. Proběhla obligátní rozcvička s masáží, pár povzbudivých slov, náš
věhlasný pokřik a pak už hurá na vodu.
V lodi bylo ticho. Každý se soustředil na svůj díl práce, protože bylo nutné jej odvést na
110%. Start se nám vydařil (ostatně jako vždycky). Souhra pádel byla tentokráte výborná
celou dobu a uf, my jsme to opět dokázali!! Z rozjížďky jsme vyšli jako jasní vítězové a
navíc v ještě lepším čase než předtím. Nakonec se ukázalo, že jsme v součtu časů předjeli
všechny posádky až na jedinou. A to neznamenalo nic jiného, než to, že pojedeme v
superfinále. Už teď jsme měli jistotu, že bez cenného kovu neodjedeme ani letos. Jen jsme
ještě nevěděli, jak vysoký bude náš stupeň vítězů a jak velký bude soudek piva, který si
odvezeme.
V našem stanu zavládla spokojenost a dobrá nálada. Cíl byl splněn a zase jsme si mohli na
chvilku odpočinout a připravit se na závěrečnou jízdu. V pět hodin odpoledne nastal
okamžik pravdy. Všechny ostatní posádky už měly závody za sebou. Břeh přehrady byl
plný natěšených fanoušků, kteří očekávali těsný souboj tří nejlepších lodí dne.

Dráha číslo 2 – Černí draci Černotín. Dráha číslo 3 – Delfíni Přerov. Dráha číslo 4 –
Střítežští draci. Z klaksonu se ozval povel ke startu. Opět jsme hbitě vyrazili na 200 metrů
dlouhý souboj s vlnami. Lodě pluly bok po boku až do samého konce, ale naši soupeři byli
tentokráte o chlup lepší a cílovou bójkou jsme propluli těsně jako třetí. Na chvilku na naší
palubě zavládl smutek a zklamání, ale tyto chmurné pocity rychle vystřídala radost a
uspokojení, protože v celém startovním poli nebylo jediné lodi, která by dokázala to, co my.
Z každého ročníku máme medaili a to je přece paráda.
Po chvíli čekání nám sličné hostesky pověsily na krk bronzové medaile a předaly dary.
Sportovně jsme poblahopřáli svým soupeřům, užili si ovací fanoušků, pořídili si několik
společných fotek do alba a vyrazili zpět do naší rodné vísky. Čekala nás totiž ještě jedna
milá povinnost. Odvézt pohár na polici v hospodě a společně náš úspěch oslavit.
24.7.2015 – cyklovýlet –trasa 70km – Bumbálka-Horní Bečva-Dolní Bečva-Rožnov
p.R.- Valašské Meziřící- Hustopeče n.B. – Bělotín – Střítež nad Ludinou

Zatímco ve Francii finišovala slovutná Tour de France, tak příznivci cyklistiky ze Stříteže
nad Ludinou podnikli cyklovýlet s krycím názvem Tour de Bečva. Byl to počin pravda
poněkud skromnější a méně náročný, ale pro nás velice zajímavý a dobrodružný. Pod
patronací obecního úřadu se bezmála čtyři desítky účastníků této akce nechalo cyklobusem
vyvézt na Bumbálku a odtud jsme se pak společně vydali na cestu domů. Úsek mezi
Bumbálkou a Horní Bečvou jsme si zpestřili jízdou kolem chaty Súkenická, Třeštík a
Polanu, kde nebyla nouze o náročná stoupání a klesání po kamenitých stezkách. Za odměnu
se nám zde několikrát naskytl krásný výhled na vrcholky Beskyd. Z hřebene jsme sjeli dolů
do údolí Rožnovské Bečvy kolem známého lyžařského střediska Rališka až k samotné hrázi
přehrady. Odtud jsme se již napojili na cyklostezku Bečva. První občerstvovací stanice byla
na Zavadilce. Doplnili jsme tekutiny, posvačili, krátce si odpočinuli a jelo se dál. Peloton se
malinko roztrhal na menší skupinky, ale domluvili jsme se, že na oběd se zastavíme ve
Valmezu a opět na sebe všichni počkáme v Hustopečích nad Bečvou v kempu. Cesta utíkala
velice příjemně, protože počasí bylo super, terén nenáročný a společnost milá. A přestože
jsme se stravovali na různých místech a jeli různým tempem, tak jsme se kupodivu u
hustopečského štěrkáče všichni shledali. Při občerstvení a odpočinku jsme si popovídali o
svých zážitcích během cesty, protože došlo na pády, bloudění i defekty. Avšak podle
úsměvů na tvářích a dobré nálady bylo jasné, že se vyjížďka vydařila. Po chvíli jsme se
postupně všichni znovu vyšvihli do sedel a čekal nás už poslední kousek naší etapy včetně
náročného stoupání do Špiček. I to jsme ale zvládli a postupně se všichni šťastně vrátili
domů. Unavení, ale spokojení.

24.10.2015 – Pohodová sobota v Troubkách –seminář pro ženy, účast: Eva Wolframová,
Romana Třetinová, Ludmila Šrámková, Helena Jordánová

SPOROVNÍ TÝMY TJ:

FOTBALOVÁ SEZONA 2015
V letošní sezoně malé kopané, což je zhruba období od května do srpna, se tým, který
reprezentuje TJ Střítež nad Ludinou zúčastnil šesti turnajů. A dařilo se nám náramně.
Vlastně ani jednou jsme nezůstali pod stupni vítězů a hned třikrát jsme byli vůbec nejlepší!
Poličky v hospodě Mezi mlýny jsme zase zatížili a ozdobili cennými poháry. Je těžké říct,
který turnaj byl nejnáročnější a která trofej nejcennější. V Nejdku bývá největší
konkurence, v Partutovicích bylo nejchladněji a ještě pršelo, v Jindřichově nás zastihlo
největší vedro a na turnaji u nás to byl zase největší tlak. Hlavní ale je, a na tom se patrně
shodneme, že nás fotbal pořád baví a daří se nám tým doplňovat o mladé kluky, kteří to
třeba jednou potáhnou za nás, a fotbalové družstvo ze Stříteže bude ještě dlouho budit
respekt na turnajích po okolí.
NOVÁ ÉRA HC STŘÍTEŽ 2015/2016
V srpnu letošního roku se začala psát nová kapitola hokejového týmu HC Střítež. Oficiálně
jsme byli přijati do amatérské ligy ve Valašském Meziříčí. Dlouhých dvacet let jsme patřili
mezi stálice podobné soutěže v Novém Jičíně a za tu dobu jsme tam zažili vlastně všechno.
Byli jsme nejlepší, ale i nejhorší. Postoupili jsme, ale také sestoupili. Měli jsme v týmu i
nejproduktivnějšího hráče, nejlepšího střelce, brankáře…
Teď si zvykáme na nové prostředí, šatny i atmosféru. Důvodů pro tak zásadní změnu bylo
hned několik a nějakou dobu jsme to už probírali v šatně. Hlavně šlo o dvě věci. Soutěž v
Novém Jičíně se pomalu ale jistě „profesionalizovala“ a hráči, kteří neprošli nějakou
hokejovou školou, neměli v podstatě šanci konkurovat bývalým odchovancům HC Nový
Jičín. No a také nám dorostla slušná skupinka mladých kluků, kteří se umějí hokejkami
ohánět a mají chuť hrát a dále se zlepšovat. A to je super.
Náš nový tým se začal rodit už na konci minulé sezony a ve stmelování jsme pokračovali
ještě v červenci, když jsme začali pravidelně trénovat na ledě a společně jsme také
podstoupili muka hokejového kempu - to je přípravy, zaměřené hlavně na nabrání fyzické
kondice a na základní herní dovednosti jednotlivce. Je to spíš nutný dril než zábava. Tvoří
se nám tu fajn parta a to je velice důležité i pro výkony na hřišti.
Máme za sebou několik úvodních kol soutěže a daří se nám zatím střídavě. Musíme si
přiznat, že velkým dílem je to proto, že nám chybí větší nasazení a projevuje se i
nezkušenost ze skutečných zápasů. Musíme zlepšit hlavně začátky utkání. Protivník na nás
jak se říká, vlítne od úvodního hvizdu a než se rozkoukáme, tak už prohráváme.
Věříme ale, že se ještě budeme zlepšovat a protlačíme se stabilně do horních pater tabulky.
Naším cílem je play off, a přestože jsme nováčci, tak si chceme získat u soupeřů určitý
respekt. Každopádně budeme vděčni za vaši podporu, a pokud nás chcete vidět naživo, tak
budeme ještě radši.

VOLEJBAL 2015

18.4.2015 turnaj WOMEN v Hranicích 4.místo
turnaj byl rozdělen tak, že dopoledne hrály mužské týmy a odpoledne ženské, konkurenční
TJ SOKOL Velká, ve které byli zastoupeni i někteří naši hráči (Váňa, Šatánek) se umístila
také na 4. místě
9.5.2015 volejbalový turnaj ve Slavíči
neúspěšnější loňské umístění. Po dlouhém zápolení jsme ve finále porazili spřátelený tým
TJ SOKOL Velká a umístili se tak na 1. místě
30.5.2015 XII. ročník župního volejbalového turnaje smíšených družstev ve Velké
kvůli špatnému počasí se turnaj nemohl dohrát na hřišti, a tak nezbylo než výsledky podle
odehraných zápasů dopočítat, dá se říct, že díky tomu jsme se umístili na 3.-4.místě
22.8.2015 XV. ročník prázdninového volejbalového turnaje smíšených družstev
opět velký úspěch - v zápase o 3. místo se nám podařilo dostat na bednu
Někteří naši členové opět hostovali na turnajích v týmu TJ SOKOL Velká. Byly to tyto
turnaje:
14.2. Valentýnský volejbalový turnaj v Hranicích (Macháčová, Váňa, Šatánek) 2. místo
14.3. Volejbalový turnaj v Hranicích pořádaný týmem Medmes (Macháčová, Váňa,
Šatánek) 2. místo
29.8. Lážo plážo cup Drahotuše (beach volejbalový turnaj) - Benešová 2. místo
14.11. Volejbalový turnaj OTROK v Hranicích (Benešová, Váňa) 1. místo
5.12. Volejbalový turnaj Berla v Hranicích (Benešová) - 1. místo
Každoročně se naše vedoucí volejbalistů Lenka Benešová (roz.Machačová) účastní
přátelského turnaje v beach volejbale nazvaný Zářič, kde spolu s Elen Hašovou 5.9.
vybojovala 3. místo a také mezigeneračního turnaje na gymplu.

Členská základna TJ Střítež k 31. 12.2015:

Děti a mládež do 18 l.
Dospělí
Celkem

Muži
27
37
64

Ženy
14
28
42

Celkem
42
65
107

K těm, co finančně TJ SPV v roce 2014 podpořili patří: Olomoucký kraj, obce Střítež nad
Ludinou, Jindřichov,Olšovec,Partutovice, Česká asociace Sport pro všechny, firmy:
Zdeněk Maléř, zemní práce Střítež nad Ludinou, Strojírny Olšovec s.r.o.,Střechy
Potáček, s.r.o.Hranice, Hranicko a.s. Střítež nad Ludinou, Bartoník Milan
TJ SPV Střítež nad Ludinou je i nadále členem Rozvojového partnerství Regionu Hranicko,
kde ji zastupuje členka výkonného výboru p.Jana Černá.
Dne 13.3. 2016
Zpracovala: Naďa Šváčková – předsedkyně TJ SPV Střítež nad Ludinou

