Zpráva o činnosti TJ Střítež nad Ludinou z.s. za rok 2016
6.2.2016 Maškarní karneval pro děti ze Stříteže a celého okolí v jídelně ZŠ a MŠ Střítež
nad Ludinou.Program: Hopsalínka Marcelka, malé stepařky z Velké, odměna pro každou
masku, domácí bufet a občerstvení.
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.Místní
sokolovna je připravena k rekonstrukci a stále se čeká na aspoň nějakou dotaci.
20.2.2016 – Zájezd na bruslení – do Valašského Meziříčí pro širokou veřejnost, hlavně
dětí a mládeže
9.4.2016 - 49. Běh vítězství v Hranicích – Výsledky:
Přípravka dívky roč.2007-2008 -300m – Sofie Šváčková – 20.místo
Aneta Číhalová – 21.místo
Přípravka hoši roč.2007-2008 - 300m - Jindřich Perdula – 25.místo
Předžačky roč.2005-2006 - 500m – Michaela Röderová – 18.místo
Mirka Číhalová – 19.místo
Helena Šatánková – 21.místo
Předžáci roč.2005-2006 - 500m – Martin Koláček – 19.místo
Žákyně mladší roč.2001-2002 – 1000m – Pavlína Kubová – 17.místo
Klára Soukupová – 18.místo
Veronika Kubicová – 19.místo
Žáci mladší roč. 2001-2002 - 1000m – Marek Jordán – 6.místo!!!
19.4.2016 – Brigáda na sázení stromků v obecním lese „Okrouhlíku“ – Účast: Jiří
Jordán, Karel Šváček, Eva Wolframová, Irena Lévová, Romana Třetinová, Lukáš Škrhla,
Pavel Cvešper, Eduard Röder, Hela Jordánová a Marek Jordán
29.4.-30.4.2016 – Četnice ze San Střítež –každoroční soustředění žen na Uhřínově:
Helena Jordánová, Romana Třetinová, Bohdana Švecová, Eva Wolframová, Zuzana
Klumparová, Naďa Šváčková, Lenka Koláčková, Simona Sekaninová
30.4.2016 - Otevřena regionální soutěž mládeže v přírodě "Medvědí stezkou 2016"
ve Skaličce. Výsledky:
Kategorie – mladší žákyně II.
1.místo – Petra Miková a Natálie Maléřová
3.místo - Michaela Röderová a Tereza Čočková
Kategorie – starší žáci III.
1.místo – Klára Soukupová a Radek Číhala
Kategorie – dorostenci
1.místo - Martin Hollas a Dominik Röder
14. 5. 2016- Regionální soutěž v Atletice SPV v Přerově- Výsledky:
Mladší žáci I.r. nar. 2007 a mladší: - Jindřich Perdula – 7.místo
Mladší žákyně I. r. nar. 2007 a mladší - Aneta Číhalová – 6.místo
Ivana Perdulová – 20.místo
Mladší žáci II.. r. nar. 2006-2005 – Tomáš Zadrobílek z Jindřichova – 9.místo
Mladší žákyně II. r.nar.2006-2005 – Michaela Röderová – 2.místo!!
Mirka Číhalová – 4.místo

Starší žáci III.. r.nar. 2004-2003 – Marek Jordán – 2.místo!!
Radek Číhala – 6. místo
Starší žákyně III. r. nar. 2004-2003 – Veronika Kubicová – 3.místo
Klára Soukupová – 7.místo
Pavla Kubová – 11.místo
Starší žáci IV. r. nar. 2002-2001 – Dominik Röder – 2.místo!!
Dospělý dozor a rozhodčí: Naďa Šváčková a Eva Wolframová
21.5.2016 – Krajské kolo soutěže mládeže Medvědí stezkou 2016 – ve Žlutavě
Kategorie dorostenci V. r. nar..2000-1998 – Martin Hollas z Olšovce a Dominik Röder ze
Stříteže – 1.místo !!
22.5.2016 – Jarní túrování – akce i pro veřejnost, plán trasy: Vlakem z Hranic přes
Zábřeh na Moravě do Ramzové. Odtud lanovkou na Šerák, pak pěšky přes Obří skály do
Ostružné.
Ze Stříteže až na vrchol, tak zhruba takový byl podtitul akce, kterou spolu pod hlavičkou
tělovýchovné jednoty podnikli turističtí nadšenci z naší obce. Naše expedice, čítající více
než dvě desítky členů, se v neděli ráno vydala směr Ramzová v Jeseníkách. Cesta v
pohodlných sedadlech rychlíku Regio Jet utíkala rychle a sotva jsme dopili kávu, už jsme
se ocitli v Zábřehu na Moravě. Tady jsme po krátké chvilce přesedli do autobusu, který po
dobu výluky na trati do Jeseníku zajišťuje náhradní dopravu. Sluníčko začalo pomalu
vykukovat zpoza mráčků a bylo jasné, že bude hezky. Těšili jsme se na příjemnou túru
krásnou přírodou a naším cílem byl Šerák s nadmořskou výškou 1351 m.n.m.
Při výstupu jsme trošku zašvindlovali, protože úsek na Čerňavu jsme zdolali
lanovkou. Pak už jsme ale utáhli tkaničky, poladili hole, malinko se občerstvili a vydali se k
chatě Jiřího, která je na samém vrcholu a kde na nás čekal zasloužený oběd. Cesta byla
dost kamenitá, ale všichni jsme se v pořádku dostali až na vrchol. Počasí nám přálo a z
každé vyhlídky se nám tak skýtal krásný pohled na krajinu a obce pod námi. Cestou dolů
jsme se zastavili u Obřích skal, které se líbily hlavně mladším členům naší výpravy, a pak
jsme podél Vražedného potoka dorazili zpět do Ramzové.
Přišli jsme právě včas, abychom mohli chvilku posedět a občerstvit se v zahrádce
malé hospůdky. No a potom jsme se vydali na cestu zpátky. Všechno nám klaplo, tak jak
mělo a všichni se domů vraceli spokojení.
17. – 19.6.2016– Republiková soutěž mládeže v přírodě „Medvědí stezkou 2015
V Dolu u Blatné v Jižních Čechách
Kategorie starší žáci IV: r. nar. 2000-20001 – Martin Hollas a Dominik Röder – 9.místo!
Hoši startovali za Olomoucký kraj!!
1.7.2016 – Mimořádná VALNÁ HROMADA – program: Volba statutárních orgánů –
Výkonný výbor, Změna názvu spolku na TJ Střítež nad Ludinou z.s., Schválení
nových stanov, Závěr.
.
9.7.2016 – 7. ročník turnaje v malé kopané o Střítežský pohár ve Stříteži na Ludinou

Na úvod prázdnin se sešli ve sportovním areálu Na Zahradách sportovci, které baví kulatý
nesmysl. Místní TJ ve spolupráci s Obcí Střítež n.L. pořádala turnaj v malé kopané.
Přihlášeno bylo osm týmu a dorazilo pět. Hrálo se tedy každý s každým. Pak následovalo
nadstavbové play off. Pohár pro vítěze si odvezli kluci s týmu STR Hranice. Další dva
stupínky obsadili hráči domácích týmů Čelzí a TJ Střítež n.L.. Pomyslná brambora zbyla na
H-tým Radka Kňury, pátou příčku obsadili Houslisti z Veřovic.

22.7.2016 – Cyklovýlet Kružberk –
V létě loňského roku jsme se ve Stříteži nad Ludinou rozhodli, že se pokusíme
založit novou tradici. Protože jsme považováni za národ cyklistů, tak jsme si řekli, že každý
rok na kolech podnikneme nějakou výpravu. Vloni jsme vsadili na pohodovou cyklostezku
Bečva a hravě jsme zdolali její rožnovský úsek. Letos jsme se rozhodli pro větší
dobrodružství. Jako cíl naší cyklovýpravy jsme si vybrali Kružberk.
Jednoho slunečného pátku koncem července si tedy dala ve Stříteži na návsi
dostaveníčko skupina čtyřiceti natěšených cyklistů všech věkových kategorií. Časně z rána
naskládali kola do přívěsu a cyklobusem se nechali odvézt do městečka Budišov nad
Budišovkou. Tady začala jejich cesta. Nevydali se ale rovnou ku domovu, ale nejprve se jali
vodní nádrž Kružberk objet. Možná nebudete věřit, ale je to bezmála 20 kilometrů po
lesních a polních cestách a navíc členitým terénem. Místy už byli někteří vyčerpaní, místy
už jsme nevěděli kudy kam, ale nakonec jsme se dostali až na hráz a v proslaveném
penzionu Velké sedlo jsme se dočkali první a zasloužené občerstvovací stanice. Po krátkém
odpočinku nás čekal nelehký úsek do obce Svatoňovice. Jsou to sice jen tři kilometry, ale
táhlé stoupání připomínalo horské etapy na Tour de France. Naštěstí je nyní hráz vodní
nádrže uzavřena kvůli rekonstrukci, takže provoz na silnici byl minimální.
Ze Svatoňovic až k poutnímu místu Panna Maria ve skále v Klokočůvku byla cesta v
klidu. Nejvíce vzrušení jsme si užili na brodech, kterých bylo asi pět. Po chvilce rozjímání u
šošky panenky Marie jsme poobědvali a doplnili tekutiny. Tentokráte trochu více, protože
nás čekal náročný výstup do Spálova. Že bude těžký věděl každý, ale jeho realita většinu z
nás přesto zaskočila. Obdiv patří všem, kteří z kola celou dobu neslezli, ale uznání si
zaslouží i šichni ti, kteří kopec vyšlápli pěšky s kolem po boku. Pak už to byla lahoda.
Rovinatou a pěknou krajinu ze Spálova do Partutovic si každý vychutnal s větrem v zádech.
Poslední zastavení bylo v Partutovicích, v kiosku u mlýna. Tam se také většina výpravy
postupně sjela a společně rozebrala události dne. Sjezd dolů z kopce byl už snadný.
Přestože byla dnešní trasa náročná a kopcovitá, tak z atmosféry a dialogů jasně
vyplynulo, že cyklobus bude plnně obsazený i za rok, ať se jede kamkoliv. A to je super.

27.8.2016 - Účast na 7. ročníku závodu Dračích lodí ve Skaličce –opět 1.místo!!!!
Závodní trať činí 200 m. Soupiska týmu:
Jiří Jordán – kapitán, Katka Koláčková – bubeník, Karel Podešva, Jiří Hapala Jiří Šváček,
Karel Jordán, Pavel Cvešper, Adam Vinklárek, Michal Třetina, Martin Třetina, Vojtěch
Mynář, Tomáš Pavel, Jakub Škrhla, Lucka Koláčková, Mirek Křenek z Jindřichova, Barbora
Bezděková Z Olšovce, Eva Škrhlová, Bedřich Čoček, Pavel Klumpar, Lenka Koláčková,
Jana Stržínková

Střítežští draci slavili vítězství
Poslední prázdninová sobota již sedmým rokem patřila všem, kteří mají rádi závody
dračích lodí. Na přehradě ve Skaličce se kvůli zážitkům, které tento vpravdě týmový sport
nabízí, sešlo bezmála třicet posádek. Jednou z nich je už od prvního ročníku také posádka
Střítežských draků. Zdejší vodní plochu máme opravdu rádi, protože se nám na její hladině
nebývale daří. Ještě ani jednou jsme neodjeli bez cenného kovu na krku. To nás tak trochu

staví do role favorita, ale zároveň také umocňuje tlak, se kterým se musíme v každém
závodě vyrovnávat. Medaile jakoby byla samozřejmostí a přitom uspět vůbec není snadné.
Už jen proto, že se posádka pokaždé alespoň z části obmění a soupeřů jsou zástupy.
Podobně tomu bylo i letos. Protože už ale nejsme nováčci, tak si troufáme jezdit v
podstatě bez tréninku. Ráno v den konání si dáme krátkou projížďku, nacvičíme start a
souhru a jde se do závodu. Nevím, zda to byl úmysl pořadatelů či nikoliv, ale už naše první
rozjížďka byla velmi důležitá. V dráze vedle nás totiž pádloval tým z Černotína, který byl
minule ze všech nejrychlejší a také letos nenechali jeho členové nic náhodě a poctivě se na
tohle klání připravovali. Poměřit si s nimi síly hned na úvod mělo naznačit, jak na tom jsme
a jaké máme šance. A nebylo to špatné. Všem soupeřům jsme ujeli o půlku lodi. Jen na
Černé draky z Černotína to nestačilo a v cíli jsme byli druzí.
Zbylé tři rozjížďky jsme sice vyhráli, ale vždycky se našel někdo, kdo měl lepší čas.
Jak se ale ukázalo, tak po sečtení tří nejlepších časů ze čtyř, jsme byli druzí za již
zmíněným Černotínem a spolu s družstvem Pod Vlivem, jsme se kvalifikovali do
superfinále. A to už byla jistá medaile i stupně vítězů, a taky to, že naše úžasná série
pokračuje dál. Spadl nám kámen ze srdce. Víme, že to jednou skončí, ale letos jsme to ještě
ustáli. Jako speciální prémie a motivace byl nejrychlejší posádce přislíben sud piva. A to má
pak touha po vítězství jiný drajv!
Finálové jízdy rychle odsýpaly a bylo tu SUPERFINÁLE. Atmosféra gradovala a
přilákala všechny přítomné k vodě. Také na palubách tří nejrychlejších plavidel byla cítit
směs odhodlání, nervozity a naprosté koncentrace. Pak se ozval klakson a bylo
odstartováno. Lodě jely těsně vedle sebe a ze břehů se ozývaly výkřiky povzbuzujících
fanoušků. Každý sportovec o takové kulise sní a tento závod si ji opravdu zasloužil. Dojezd
do cíle byl tak těsný, že všechny posádky slavily i přesto, že nikdo nevěděl, jak to vlastně
dopadlo.
Byl to parádní pocit. Více už jsme ze sebe vyždímat nedokázali. Ale stačilo to? Jsme
bronzoví, stříbrní nebo dokonce zlatí? Tuto otázku nám zodpověděli až organizátoři asi o
hodinu později při závěrečném ceremoniálu. K naší obrovské radosti jsme zjistili, že po
roční pauze jsme opět šampióni a vypukla euforie. Tahle sobota se nám fakt povedla, ale
hodně tomu napomohla precizní příprava pořadatelů, bezvadná organizace programu a také
krásné počasí.
30.8.2016 – náhradní VALNÁ HROMADA –program: schválení nových stanov – v čl. 2
odst.5 se doplňuje o výčet živností dle živnostenského oprávnění !!
17. 9. 2016 – Hodový volejbalový turnaj ve Stříteži n. L. a ve Velké, organizován
střítežskými volejbalisty u příležitosti Hodových slavností sv. Matouše. Volejbalisti Střítež
hrají ve složení: Lenka Benešová – kapitán, Marek Čech, Viktor Váňa, Jan Perůtka, Václav
Mikulík, Jaroslav Šatánek
28.9.2016 - Svatováclavský výšlap na Kelčský Javorník–
Společná túra členů TJ i jejich příznivců na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů. V sedm
ráno se sešla na nádraží v Hranicích asi dvacítka nadšenců. Autobusem jsme odjeli pak do
Podhradní Lhoty. Tady jsme se napojili na turistickou značku, která nás vyvedla až na
samotný vrchol, který nás mile překvapil svým výhledem. No a co teprve rozhled do krajiny
po té, když jsme zdolali asi 150 schodů na horní ochoz krásné nové rozhledny! Po pořádné
svačině a odpočinku nás čekala cesta dolů. Po svižné cestě a v družném rozhovoru nám
cesta rychle uběhla a najednou jsme byli ve Chvalčově. U kávy a českého piva jsme počkali
na autobus, který nás dovezl zpět k domovu, kde naše odvážné putování skončilo.

12.11.2016– Pohodová sobota v Troubkách –seminář pro ženy: Program: Kraniosakrální
jóga, jóga Hasya, aerobik a cvičení s náčiním TRX. Účast: Romana Třetinová, Ludmila
Šrámková, Helena Jordánová, Martina Hapalová, Pavla Maléřová, Irena Lévová, Jana
Pilchová ( dříve Gruzsková), Naďa Šváčková a hostující Radka Balková z Hranic
Od září 2016 začal cvičit nový kroužek Rodičů a dětí, který navštěvuje celkem 11
předškolních dětí a 9 rodičů. Ženy a volejbalisté se scházejí k pravidelnému cvičení.
SPOROVNÍ TÝMY TJ:
HC TJ STŘÍTEŽ
SEZÓNA 2015 / 2016
Tato sezona byla pro nás přelomová. Po dlouhých a předlouhých letech, které jsme strávili
jako pravidelní účastníci amatérské ligy v Novém Jičíně, jsme letos úplně poprvé v historii
klubu okusili kvalitu konkurenční soutěže ve Valašském Meziříčí. A byla to pro nás škola.
Jsme pyšní na to, že náš tým tvoří ryzí amatéři, kteří se učili bruslit na zamrzlém rybníku
nebo kaluži, ale to byl často náš problém. V nemálo zápasech nám chyběla dravost, hlad
po gólu a především důraz v soubojích. Nikdo z nás ale samozřejmě nečekal, že hned
první sezonu budeme dominovat. Šli jsme do toho s pokorou a myslím, že jsme rozhodně
obstáli. Odehráli jsme sezonu jak s výbornými výkony, tak s propadáky. Dokázali jsme
potrápit lídry ligy Kelč, Zděchov i Noel, ale taky jsme prohráli s týmy ze dna tabulky. Celý
letošní ročník byl o sbírání zkušeností, které musíme příští rok zúročit.
Počet soutěžních zápasů, které jsme odehráli v základní části byl 16. Celkem 7x výhra, 1x
prohra na nájezdy a 8x prohra v základní hrací době. Celkové skóre 72:84 a počet bodů
22.
Skončili jsme na 6. místě.
Počet utkání v play-off a nadstavbě - bohužel pouze 3. Narazili jsme na Kelč, a přesto, že
jsme je v základní části dokázali porazit, tak tentokráte jsme ani jednou neměli nárok a
naše série skončila po dvou utkáních. Pak byla v plánu ještě nadstavbová část, ale tam
jsme odehráli jenom jeden mač a pak už nebyly termíny. Letošní ročník nakonec opanoval
Milenov, který ve finálové sérii udolal Noel.

Individuální výkony během sezony:
Železný muž sezóny – NEJVÍCE ZÁPASŮ
Škrhla Lukáš 18
Čoček Bedřich 18
Jordán Jiří 18
Haitl Michal 17
Rýpar Ladislav 16
Kanonýři – NEJVÍCE GÓLŮ

Čoček Bedřich 16 gólů
Haitl Michal 13
Jordán Jiří 9
Vinklárek Adam 8
Čech Radek 7
Kanadské bodování – NEJVÍCE GÓLŮ + PŘIHRÁVEK
Jordán Jiří 26 bodů
Čoček Bedřich 22 bodů
Haitl Michal 18 bodů
Rýpar Ladislav 15 bodů
Šváček Karel 12 bodů
Čech Radek 12 bodů
Brankáři
Škrhla Lukáš 18 zápasy / 94 gólů/ průměr 5,28

Členská základna TJ Střítež k 31. 12.2016:

Děti a mládež do 18 l.
Dospělí
Celkem

Muži
27
33
60

Ženy
14
32
46

Celkem
41
65
106

K těm, co finančně TJ SPV v roce 2016 podpořili, patří: Olomoucký kraj, obce Střítež
nad Ludinou, Jindřichov,Olšovec,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, Michal Haitl- Střítež n.L.
TJ Střítež nad Ludinou z.s. je i nadále členem Rozvojového partnerství Regionu Hranicko,
kde ji zastupuje členka TJ Střítež nad Ludinou z.s. p. Jana Černá.
Dne 9.1.2017
Zpracovala: Bc.Naďa Šváčková – předsedkyně TJ Střítež nad Ludinou z.s.

