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Pozemkové
úpravy

Jak jsme vás již informovali v minulém
zpravodaji Ludina, v roce 2008 a 2009 probíhají
v dolní části katastru Stříteže nad Ludinou
jednoduché pozemkové úpravy. Tyto byly
vyvolány stavbou dálnice D47. Pro provedení
komplexních pozemkových úprav je potřeba
souhlasu nadpoloviční většiny vlastníků zemědělských parcel. V této souvislosti jsme si dovolili
oslovit vlastníky s možností zahájit komplexní pozemkové úpravy celého katastru obce. Právě
probíhající jednoduché pozemkové úpravy skončí podle harmonogramu ke konci roku 2009 a
komplexní úpravy na zbytku katastru by mohly bezprostředně navazovat. Proto, aby mohla být
podána žádost, je třeba, aby vlastníci, kteří byli vyzváni k podpisu žádosti ji odevzdali v termínu do
30.5.2009.
Co znamená termín „komplexní pozemková úprava“? Pozemkové úpravy se provádějí na základě
zákona číslo 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění
(dále jen zákon). Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se, nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání
jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně
se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží
pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Hlavním účelem
pozemkových úprav je uspořádání vlastnictví zemědělských pozemků v daném katastrálním území
tak, aby pozemky byly přístupné, schopné obdělávání, aby byla, pokud je to možné, odstraněna
rozptýlená držba malých pozemků jejich sloučením ve větší celky a současně byly řešeny veřejné
zájmy ekologické, půdo-ochranné, vodohospodářské a další. V rámci pozemkových úprav je rovněž možné vypořádat spoluvlastnictví k pozemkům.
V rámci realizace komplexní pozemkové úpravy (to je úprava zahrnující celé katastrální zemí, vyjma zastavěného území obce nebo velkých lesních komplexů) dochází na základě odsouhlaseného
plánu společných zařízení k výstavbě polních cest, které slouží k zpřístupnění nově vytvořených
pozemků, ke zlepšení prostupnosti krajiny a k výsadbě doprovodné zeleně, a tím ke zlepšení ekologické stability řešeného území. Náklady na pozemkové úpravy a realizaci společných zařízení
hradí stát z rozpočtu pozemkových úřadů. Realizace společných zařízení je financována především
z prostředků Evropské unie. Po roce 2013 bude možnost čerpat prostředky z fondů EU minimální,
proto je v této době jedinečná příležitost pro zbudování společných zařízení. Dále v rámci pozemkové úpravy může dojít, pokud o to vlastník požádá, k bezplatnému vytyčení hranic jednotlivých
pozemků v terénu. První vytyčení a trvalé označení v terénu hradí stát.
Rozhodování o pozemkových úpravách, organizace jejich provádění, zajištění projektových činností, zajištění vytyčení pozemků, zajištění smluv v rámci vypořádání spoluvlastnických podílů a
zajištění dalších činností souvisejících s provedením pozemkových úprav spadá v obvodu okresu
Přerov do kompetence Pozemkového úřadu Přerov.
Pozemkový úřad ve většině případů zahajuje pozemkovou úpravu, když o její zahájení požádají
vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v příslušném katastrálním území. Zpracovatelem
pozemkových úprav je firma vlastnící příslušná oprávnění a pro každou pozemkovou úpravu se
zpracovatel vybírá ve výběrovém řízení. Proces KPÚ po zahájení může trvat 3-5 let.
Zdeněk Lév
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www.striteznl.cz

Tak zní adresa webové stránky obce, kde již několik měsíců funguje
jejich nová podoba. Obsahuje texty, obrázky a informace o historii ale i současnosti naší obce.
Nově jsme zařadili do
těchto
stránek
i
informace o spolcích
pracujících u nás. V
úvodu je vždy historie
spolku, je popsána
jejich činnost a je
přidáno i několik fotografií , buď historických, nebo ze současnosti. V březnu se na naše stránky, podle statistiky,
podívalo již 7300 zájemců o naši obec. Pokud byste měli doma dokumenty, fotografie či jiné
zajímavosti z činnosti spolků, které stojí za zveřejnění, prosíme o přinesení na obecní úřad. My si
uděláme kopii, kterou zveřejníme na webu a ihned Vám je vrátíme zpět.
Zdeněk Lév

Střítežské spolky jsou
prezentovány na
webové stránce obce

Vyúčtování skutečných výdajů na svoz a likvidaci odpadů za rok 2008
Příjem obce za likvidaci odpadů celkem:
- z toho: - poplatek od občanů
- smluvní od podnikatelů
- za tříděný odpad (Eko-Kom)

289 844
241 665
18 750
29 429

Kč
Kč
Kč
Kč

Vývoj množství odpadů a výdaje na likvidaci:
množství odpadů [ t / rok ]
název

2000

2001

2002

2003

2004

výdaje

2005

2006

2007

2008

v r.2008 (Kč)

komunální odpad

komunální
61,69
odpad 74,01

121,20

128,84

139,93

145,72

160,95

158,20

170,94

tříděný odpad - plasty

plasty 3,36

3,22

4,89

3,98

3,17

2,71

2,85

5,41

4,86

- papír

papír

1,65

1,74

1,07

3,28

1,05

0,97

2,21

2,53

2,54

- sklo

sklo

7,20

4,15

6,48

1,48

2,39

3,16

10,42

8,05

6,02

0,64

0,42

nebezpečný
1,54 odpad1,22

2,95

3,58

2,27

2,14

0,92

2,20

1,37

10 089,00

9,12

14,12

5,02

9,80

3,10

6,60

2,52

6 633,00

- nápojové kartony
nebezpečný odpad
velkoobj.kont. - OÚ
velkoobj.kont. - hřbitov
Odpady celkem:
meziroční nárůst

232 871,00

45 521,00

velkoobj.kontejner
6,22
5,96

6,36

3,58

9,72

4,80

8,58

8,02

8,02

14 102,00

odpady
81,66
celkem 90,30

145,71

158,86

163,55

169,30

189,03

191,65

196,69

309 216,00

10,6%

61,4%

9,0%

3,0%

3,5%

11,7%

1,4%

2,6%

Z výše uvedené tabulky vyplývá: - celkové množství odpadů se každoročně zvyšuje,
- meziroční nárůst 2001/02 o 61 % byl způsoben změnou poplatku na paušální a lze předpokládat, že do té doby bylo velké množství odpadů
likvidována nelegálně
- celkové množství odpadů se od roku 2002 zvýšilo o 35 %, což představuje nárůst o 59 kg na výsledných 234 kg na 1 obyvatele a rok,

Nakládání s odpady v obci v roce 2009
Oznamujeme, že ve dnech 21. - 23. dubna bude na prostranství u pošty přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad. Kontejner je určen na odpad obdobný komunálnímu, tedy různé části nábytku, koberce, madrace apod.
Nesmí do něj být odkládány odpady nebezpečné, jako jsou pneumatiky, ledničky televize aj. !
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Svoz komunálního odpadu bude i nadále prováděn každé druhé pondělí, kromě svátků, a to
v následujících termínech:
Březen
30.3.

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Út.
Út.
Út.
27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 22.6.
20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9.
14.4.
7.7.
29.9.
Sběr pytlů s tříděnými nápojovými obaly (TetraPack) proběhne
v letošním roce v těchto termínech:

úterý 16.června

úterý 15 září

úterý 8 prosince

Pravidelný jarní termín svozu drobného nebezpečného odpadu není zatím znám
- budete na něj včas upozorněni.
Sbírat se budou následující nebezpečné odpady:
 znečištěné prázdné obaly od barev a chemikálií
 baterie, zářivky a výbojky
 staré léky a teploměry
 prostředky na ochranu rostlin a jiné chemikálie
 barvy, laky, ředidla do nátěrových hmot
 starý olej

Ing.Petr

Pajdla

Na obecním úřadě je v rámci projektu „zelená obec „ umístěn kontejner pro sběr vyřazených
elektrospotřebičů.
CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU ODKLÁDAT?
Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou (fény,
toustovače, holicí strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, počítačové myši,
klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, apod.).
Baterie.
CO DO BOXU NEPATŘÍ?
Větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky apod.).
Žárovky a zářivky.
Autobaterie.

Půjčky z fondu rozvoje
bydlení
Sdělujeme občanům, že obec i nadále poskytuje vlastníkům rodinných domů půjčky na jejich
opravy a rekonstrukce na tyto účely:
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oprava střechy, nebo změna konstrukce střechy
výměna oken a dveří
obnova fasády a oplechování
střešní nástavba za účelem vybudování bytu
půdní vestavba 1 bytu ve stávajícím rod.domě

do 100 tis. Kč
do 50 tis. Kč
do 50 tis. Kč
do 100 tis. Kč
do 100 tis. Kč

Podmínky poskytování půjček:
ručení: do 100 tis.Kč – 1 ručitel, nad 100 tis.Kč – 2 ručitelé,
maximální výše poskytované půjčky jednomu žadateli je 150 tis.Kč,
splatnost půjčky – do 3 let od poskytnutí půjčky při pevném úročení 4 % p.a.
půjčky jsou schvalovány zastupitelstvem obce v pořadí přijatých žádostí,

Zpráva o činnosti
Policie ČR – obvodní
oddělení Hranice.

Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla
předložena npor. Mgr. Petrem Čechem – vedoucím
oddělení Policie ČR zpráva
o stavu veřejného pořádku
ve služebním obvodě Hranice za dobu od 1.1.2008
do 31.12.2008. Zpráva byla zastupitelstvem obce projednána a vzata na vědomí. Protože celá
podrobná zpráva má celkem 5 stran, otiskujeme z ní jen výběr základních statistických dat a údajů
týkajících se naší obce.
Služební obvod OOP ČR kopíruje rozlohu obce s rozšířenou působností Hranice, která zaujímá rozlohu 342,5 km2 s celkovým počtem 34897 obyvatel. Systemizovaný stav na OO PČR Hranice je 40
policistů.
V průběhu roku 2008 bylo prověřováno 984 případů a bylo prokázáno spáchání 793 trestných
činů, z nichž bylo 369 objasněno, což je 46,53 %. Dále bylo prověřeno 1564 přestupků. 590 z nich
bylo řešeno blokovým řízením a 320 bylo předáno k projednání na Městský úřad.
Ve služebním obvodu OO P Hranice došlo v roce 2008 celkem k 606 dopravním nehodám. V obcích 374 a mimo obec 232.
V roce 2008 došlo v teritoriu obce Střítež nad Ludinou ke 12 trestným činům zejména
majetkové trestné činnosti a v 7 případech byl zjištěn pachatel. Dále zde bylo řešeno Policií ČR 10
přestupků, zejména v oblasti občanského soužití a dále proti majetku a v 7 případech byl zjištěn
pachatel a následně byly případy předány správnímu orgánu MěÚ Hranice k projednání.
V závěru zprávy upozorňují policisté na prospěšnost včasného podávání informací o pohybu
podezřelých osob či vozidel v obci jako prevenci proti páchání trestné činnosti, kdy se pachatelé
pod různými záminkami vloudí do domu a zde pak nejčastěji odcizí finanční hotovost. Informace
podané včas umožní předejít této trestné činnosti. Veškeré informace lze telefonicky podat na
bezplatnou linku 158, nebo přímo na telefonní číslo služebny Hranice 581601690, návrhy či připomínky lze také zasílat na emailovou adresu proophrani@mvcr.cz. Samozřejmě lze řešit vše i
cestou obecního úřadu na telefonním čísle 581625265, nebo mobil 724182830, případně email
obec@striteznl.cz .
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Výsledky hospodaření obce za r. 2008 a rozpočet na r. 2009
PŘÍJMY
Daně z příjmu fyzických osob
Daně z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad a ost.
Daň z nemovitosti
Ce lke m da ňové příjm y
Les - pěstební činnost
Ostatní vlastní příjmy
Příjmy z pronájmu majetku
Ostatní nekapitálové a nedaňové příjmy a příspěvky
Splátky poskytnutých půjček FRB
Ce lke m ne da ňové příjmy
Kapitálové příjmy - příjem z prodeje pozemků
Neinv. přijaté dotace ze SR
Neinvestiční dotace od obcí (na žáky)
Neinv. přijaté dotace od kraje
Neinv. přijaté dotace od ÚSC
Invest.přijatá dotace od kraje - dům služeb
Ce lke m dota ce
Zapojení zústatku běžného účtu
Ostatní finanční operace
Splátka státní půjčky na vodovod
Splátka úvěru ČS na vodovod
Ce lke m fina ncová ní
PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE
Lesní hospodářství - pěstební činnost
Doprava a místní komunikace
Vodní hospodářství - pitná voda
Školství
Kultura
Tělovýchova - sokolovna
Bytové a nebytové hospodářství
Fond rozvoje bydlení - půjčky
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plán a rozvoj, Recover
Sběr a svoz odpadů
Ochrana přírody a krajiny - veřejná zeleň
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva požární ochr.
Místní samospráva
Volby
Veřejná správa
Platby daní a poplatků
VÝDAJE CELKEM

Závěrečný účet
za r. 2008 (Kč)
2 080
2 100
2 838
272
333
7 626
431
80
279
149
114
1 055
3
750
368
107
645
450
2 321
10
-351
-348
-689

730
994
134
401
794
053
436
327
986
084
697
530
825
201
640
217
160
000
218
0
446
700
000
254

10 317 372
Závěrečný účet
za r. 2008 (Kč)
482
534
17
1 595
222
374
97

118
501
800
420
772
944
295

227
24
950
301
430
140
1 255
30
2 475
121

318
973
498
625
917
820
056
123
580
920

9 283 680

Schválený rozpočet
na r. 2009 (Kč)
2 000 000
1 500 000
2 500 000
240 000
330 000
6 570 000
230 000
70 000
220 000
70 000
54 000
644 000
20 000
251 200
337 690
161 110
750 000
439 600
-351 700
87 900
8 071 900
Schválený rozpočet
na r. 2009 (Kč)
300 000
200 000
20 000
1 250 000
200 000
310 000
100 000
220
50
5
350
2 106
200
1 300
30
1 200
230

000
000
000
000
200
000
000
000
000
700

8 071 900

Pře hle d m a je tku, pohle dá ve k a zá va zků obce k 31.12.2007 a 31.12.2008
Konečný stav ke dni
Dlouhodobý majetek
- z toho: pozemky
stavby
samost.movité věci a drobný majetek
Zásoby na skladě
Peněžní prostředky:

běžný účet
fond rozvoje bydlení

Pohledávky celk.
Závazky - krátkodobé
- uvěr u České spořitelny - vodovod, DS
- státní návratná půjčka - vodovod

31.12.2007

31.12.2008

4 305 775
86 443 586
3 830 815

4 303 195
87 664 464
3 642 143

134 656

171 256

1 210 500
628 949

2 118 108
755 033

723
320
348
1 758

715 184
420 613
0
1 407 053

731
559
000
753

Ing.Petr Pajdla
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Naše obec se zařadila mezi mnoho dalších,
které zprovoznily pracoviště CZECHPOINTU
na obecním úřadě. Nyní je možno na tomto
pracovišti získat:
výpis z Katastru nemovitostí.
výpis z Obchodního rejstříku
výpis z Rejstříku trestů
výpis z Živnostenského rejstříku
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 výpis z registrů účastníků provozu modulů autovraků







Výpisy jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku, který je k dispozici na obecním úřadě.
Všechny výpisy jsou úředně ověřené.

Mlynářští
krajánci
vyrazí už za
měsíc
Regionální cyklotrasa „Po stopách
využívání vodní a větrné energie“ propojující místa zachovalých i neexistujících vodních a větrných mlýnů na
Hranicku vstupuje již do čtvrtého ročníku své existence. Slavnostní zahájení se letos uskuteční v sobotu 18. 4.
2009 a je se opravdu na co těšit. Cyklisté se sejdou tradičně na Šromotově
náměstí v 9 hodin a společně vyrazí
na trasu. Nepočítejme s žádnou „zahřívací“ vyjížďkou, vyrazíme rovnou
do kopců a to hned na Potštát. Cestou
je v plánu zastávka a občerstvení v
hospůdce u Tlustého Jana, sběr prvních odpovědí na soutěžní otázky a
kontrolních razítek. Po vystoupání na
potštátské náměstí nás čeká prohlídka zámku, kde nás provede pan
starosta Karel Galas, připravena je
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cyklosoutěž pro děti a nebude chybět ani kulturní vložka v podobě vystoupení mladé beatové
kapely z Potštátu. Tím bude „Mlynářský krajánek 2009“ zahájen a odstartován.
Další společné cyklovýlety jsou plánovány v průběhu května a června, začátkem září bychom se
projeli na Záhoří a 19. 9. 2009 dojde k slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže ve Stříteži nad Ludinou v rámci místních hodových slavností. Další podrobnosti naleznete na
www.regionhranicko.cz/cyklotrasa.

Dne 6. 3. 2009 vyhlásila místní akční
skupina (MAS) Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko Výzvu č.1/2009 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu
LEADER „Měníme Hranicko“.
V této Výzvě se mohou o dotace ucházet investiční projekty ze 4 oblastí: zemědělské a potravinářské produkty, lesnická infrastruktura, spolkový život a sport a rozvoj cestovního ruchu. „Podpořit
tak půjdou investice do skladování, odbytu a provozů zlepšujících zpracování zemědělských produktů, zlepšování lesních cest a vodního režimu v lesích, obnova a výstavba kluboven, spolkových
místností, hřišť včetně přilehlých sociálních zařízení či parkovišť, výstavba, obnova či rozšiřování
ubytovacích kapacit, půjčoven sportovního vybavení, budování turistických tras a hipostezek a
další typy projektů“, vyjmenovává manažer MAS František Kopecký.
Žadatelé se musí řídit podmínkami, které jsou stanoveny v tzv. Fichích. Ty určují, jaké konkrétní náklady lze do projektu zahrnout, jaký typ žadatele
může být podpořen, kolik procent dotace lze získat, jaké podmínky je třeba dodržet a podobně.
Minimální objem dotací, které Rozvojové partnerství v této Výzvě rozdělí je více než 7 miliónů Kč.
„Žádosti lze předkládat přímo v našem sídle až do 30. dubna, pak zasedne Výběrová komise, která
spravedlivě projekty vyhodnotí a ty nejlepší vybere k realizaci“, vysvětluje Kopecký. Celý proces
výběru vyvrcholí zhruba v říjnu 2009, kdy vybraní žadatelé podepíší smlouvu s poskytovatelem
dotace Státním zemědělským intervenčním fondem, pak mají 24 měsíců na to, aby své projekty
zrealizovali a úspěšně ukončili. „Texty výzvy, jednotlivých fichí, potřebné formuláře a příručky
najdou zájemci v sekci www.regionhranicko.cz/leader, žadatelům doporučujeme také osobní
konzultaci,“ dodává závěrem manažer Rozvojového partnerství.

Střítež nad Ludinou - Termíny vypnutí zemského
analogového televizního vysílání
Starostové malých obcí z celé republiky byli na Dni malých obcí, který proběhl 12. března
ve Vyškově, informováni o procesu digitalizace televizního vysílání. Informace jsou k dispozici
především
na webových
stránkyzemského
www.digitalne.tv
a bezplatné
infolince
800ve
90Stříteži
60 30. nad Ludinou
Pro informaci
- termín vypnutí
analogového
televizního
vysílání
je stanoven na listopad roku 2011.
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Tříkrálová sbírka

Začátkem letošního roku proběhla,
stejně jako v celé republice, i u nás
Tříkrálová sbírka. Celková výše vybraných peněžních darů v naší obci byla 22.999,- Kč. Jak se již
stalo zvykem pokladničky byly
otevřeny a dary spočítány na
obecním úřadě pod dohledem pracovníků Charity Hranice a dětmi,
které se na sbírce podílely.
Pod vedením Marie Šváčkové, Evy
Wolframové, Terezky Hynčicové,
Ludmily
Šatánkové,
Marty
Šatánkové a Marie Röderové se za
Kašpara, Baltazara a Melichara
převlékli Martina Černá, Petr a
Adéla Snohovi, Iveta Záblocká,
Kateřina
Čočková,
Barbora
Thotová, Diana Fojtíková, Aneta Klumparová, Daniel Fojtík, Anna Švecová, Jan Švec, Lucie a
Kateřina Röderovy, Lukáš Jordán., Hedvika Šortnerová, Lucie Koláčková, Marie Holčáková. Kulturní
a občanská komise děkuje za spolupráci zaměstnancům střítežské školy, vedoucím skupinek a
koledníkům.
Hlavní poděkování patří štědrým dárcům.
Jana Černá

Pozor na pálení odpadů
Nastává období jara a s tím souvisí vyhrabování a pálení suché trávy na zahrádkách. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní
bezpečnostní pravidla.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a
šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z
něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje pak má pravomoc nařídit
přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a přijmout opaření proti vzniku a šíření požáru může být právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé
postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit územně
příslušnému HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení
včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit
zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
9

Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno vypalování porostů. Jde o velice rizikovou činnost, fyzická osoba může kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč, právnické
osobě a podnikající fyzické osobě hrozí sankce až do výše 500 000 Kč. Každoročně bohužel dochází
k případům, kdy při vypalování trávy přijde někdo o život či utrpí těžká zranění. Nehledě na
značné majetkové a ekologické škody, které takto vzniklý požár může snadno způsobit. Pokud
pálíte odpad a oheň se vám vymyká kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit
velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními silami, mohli byste utrpět zranění či
dokonce přijít o život.
Tělovýchovná jednota Střítež nad Ludinou děkuje níže
uvedeným firmám za reklamní prezentaci při Maškarním
karnevalu 22. 2. 2009
Zdeněk Maléř, zemní práce, Střítež n. Lud. č. 259, tel.: 581 625 524, 602 571 748
MUDr. Ivo Skácel, revmatologická a interní ambulance, Na Náspech 78, Hranice tel.: 581 601 492
Vladimír Dostál, zemní práce a autodoprava, Olšovec 76, tel.: 602 708 377
Strojírny Olšovec s.r.o., Olšovec 77, tel.: 581 694 511
PIK s.r.o. Přerov, projekční a stavební práce, Na Hrázi 781/15, Přerov, tel.: 581 288 111
Tělovýchovná jednota děkuje za účast a vytvoření příjemné a
pohodové atmosféry všem hostům 2. plesu Té Jé a Maškarního
karnevalu, které se uskutečnily 20. a 22. února 2009. Zvláštní
poděkování patří dárcům tomboly pro obě akce. Jsou to:
Hranicko a.s., Obec Střítež nad Ludinou, Myslivecké sdružení
Střítež nad Ludinou,
MUDr. Petr Vrtal stomatologická ambulance Hranice, Petr Lév, Bohumír
Škrhla, Pavla a Zdeněk Maléřoví, Alexandra a Luboš
Holčákovi, Zuzana a Erik Klumparovi, Jarmila a Petr
Pajdlovi, Veronika a Evžen Röderovi, Ludmila a Jiří
Šrámkovi, Helena a Jiří Jordánovi, Lenka a Radek
Koláčkovi, Jana Gruszková, Monika Röderová – Střítežské
pecáky, Město Hranice, fa Váhala Hustopeče nad
Bečvou, Libor Mrkva – pekárna Gastropro Teplice nad
Bečvou, Alena Krejčiříková - AP sport Hranice, Jana
Indráková – kadeřnictví Hranice, Vladimír Dostál atutodoprava a zemní práce Olšovec, Petr Konečný –
Cykloprodejna Odry, Kamil Perutka – Limax Drahotuše a Cement Hranice a.s.,

2. ples Té Jé
a
Maškarní
karneval
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Děkujeme také maminkám a babičkám za výborné cukroví do bufetu.
Jsou to Anna Röderová,
Dáša Kolářová, Simona Sekaninová, Marie Sekaninová, Jana Gruzsková, Irena
Mikulíková, Ivana Škopová,
Jarmila Pajdlová, Pavla
Maléřová, Marie Jašková,
Lada Lévová, Irena Lévová,
Lenka Koláčková, Zdenka
Jordánová, Jiřina Mlčáková,
Veronika Röderová, Adéla
Hapalová, Lucie Maléřová,
Zdenka Tothová, Eva Pavlasová a Petra Menšíková.
Velký úspěch měla při
Maškarním karnevalu Minidiskotéka s Míšou Růžičkovou, která rozhýbala nejen děti, ale i
dospělé. Zasloužený bouřlivý potlesk pak sklidilo vystoupení dětí naší tělovýchovné jednoty pod
vedením Barbory Vyorálkové, Katky Maléřové a Simony Tóthové.
Výtěžek z obou akcí bude použit na další sportovní aktivity dětí a mládeže tělovýchovné jednoty. V nejbližší době to bude 4. dubna Běh vítězství v hranických Sadech Československých legií a v neděli 5. dubna Regionální otevřená autorská přehlídka pohybových skladeb v Tovačově.
Hokejisté bojují o závěrečné body Hranické konference, florbalisté pravidelně trénují a volejbalisté jsou v plné přípravě na jarní sezónu 2009.
Díky aktivitě všech členů a dobré spolupráci s vedením obce, obdržela i letos TJ SPV Střítež nad
Ludinou na svoji celoroční činnost finanční podporu od Olomouckého kraje.

K hlavním sponzorům
střítežského hokeje v roce
2008 patřil
Michal Haitl, zateplování
a fasády rodinných domů
Za TJ SPV Střítež n. Lud.
Jana Černá
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Hokejová
sezona
2008/2009

Tak tady opět máme jarní zpravodaj a v něm
vám vždy poreferuji o tom, jak dopadla sezona
vašeho hokejového klubu.
Pod názvem HC TJ Střítež jsme se účastnili
Oblastního hokejového přeboru, který organizoval
zimní stadion v Novém Jičíně. Společně s jinými devíti
týmy jsme byli zařazeni do 2. ligy. Našimi soupeři byly
např. Všechovice, Partutovice, Milenov, Vítkov a
další, vesměs vesnická družstva. V základní části se
všechny týmy utkaly tříkolově každý s každým, tzn. 27 kol. A to není málo. Minulé dva roky jsme
vždy proklouzli i do nadstavbové části, tzv. play off. Vždy to ale bylo z nižších příček tabulky, a
proto byl náš protivník velmi kvalitní (loni například Tondach Hranice) a naše šance na postup
mizivé.
Letošní sezona se nám ale konečně po dlouhé době povedla nad očekávání. Po celou dobu
soutěže jsme se pohybovali v horní polovině tabulky a v závěru jsme se po sérii důležitých
vítězství usadili na konečném 3. místě. To se nám už opravdu dlouho nepodařilo.
V play off jsme rozhodně chtěli potvrdit výkony z dlouhodobé části a postoupit alespoň
mezi poslední 4 celky soutěže, tedy do semifinále. Pořadí v tabulce nám nakonec přisoudilo tým
Drahotuš. Naše čtvrtfinálová serie byla otevřená, protože kluci z Drahotuš umí zahrát velice dobrý
hokej a naše vzájemné střetnutí často končí těsným brankovým rozdílem. V sérii na dvě vítězství
jsme si ale počínali dobře a postup si vybojovali ve třech zápasech.
Dostali jsme se tak do vysněného semifinále. Tam už ale lehkého protivníka nenajdete.
Každý, kdo se dostane tak daleko už musí něco umět. Jediným překvapením bylo družstvo
Hustopeč, které dokázalo vyřadit vítěze základní části Milenov. Nám se do cesty za finále postavil
tým ALWA Jeseník. Naše vzájemná bilance nebyla vůbec příznivá, protože jsme je ještě nedokázali
porazit, ale play off se hraje od nuly, tak jsme to určitě nechtěli vzdávat předem. První zápas jsme
po divoké přestřelce doslova urvali 7:6, ale další dva zápasy už se nám tolik nedařilo a náš soupeř
byl v zakončení daleko efektivnější. Po výsledcích 2:6 a 1:5 zaslouženě postoupili do finále kde se
potkají s Noelem Partutovice. Nás čeká ještě jedna série. V boji o bronz narazíme na dalšího
vyřazeného semifinalistu, tým Hustopeč. Toto utkání se hraje až po vydání zpravodaje, ale naše
výsledky a další informace můžete sledovat na stránkách www.sweb.cz/poharzs
Závěrem mi dovolte poděkovat všem klukům, kteří obětují svůj čas i peníze pro
reprezentaci naší vesnice a také Tělovýchovné jednotě a Obecnímu úřadu za finanční podporu
našeho týmu.
Jordán Jiří, kapitán

DIVADLO VE
STŘÍTEŽSKÉ
ŠKOLE

Minulý týden nás navštívily se svým programem
dva divadelní soubory. Děti mohly vidět a prožít
pohádku O čertu Všudybylovi a princezně Zlobilce
v provedení profesionálních herců
z divadla v Opavě. Druhé představení, veselé a
vtipné,
předvedli
členové
Hranického
ochotnického divadla Štěk a spol. Tento měsíc nás
12

čeká ještě pohádka v předvedení loutkového divadla
a v květnu bychom rádi navštívili klasické divadlo
v Novém Jičíně.
Děti tak mohou srovnat různé typy divadelních
představení.
I my, žáci školního
klubu při ZŠ Střítež n.L.,
se
chceme
s vámi
podělit o zážitky z naší
činnosti
z měsíce
března.
Hned
po
jarních prázdninách nás čekal kvíz z různých oblastí,
na který jsme písemně odpovídali. Ti nejlepší získali
sladkou odměnu. Dne 19.3. jsme se zúčastnili velmi
zajímavé besedy s bývalým zaměstnancem AČR p. Vladimírem Králem. Byl mimo jiné i účastníkem
7 misí v zahraničí, kde pracoval jako pyrotechnik a o tom všem nám poutavě vyprávěl. Beseda
byla doplněna fotodokumentací. Na závěr
měly děti připraveny spoustu zvídavých
otázek. A to nebylo vše. Ještě v ten den
odpoledne se nás asi 50 zúčastnilo
projektové besedy s našimi kuchařkami.
Ty nás velice mile překvapily. Měly pro nás
na úvod připraveny 3 soutěže, potom nám
ukázaly,
jak
pracují
s novým
konvektomatem ( snad už brzy bude jejich
kamarád), ukázaly nám prostory ve
sklepení a určitě i nejstarší mechanickou
škrabku v širém okolí (představte si, že funkční a stále sloužící).Dále následovala diskuze formou
připravených
dotazů
z řad žáků. A závěr – plné
talíře dobrot, po kterých
se jen „zaprášilo“. Touto
cestou jim ještě jednou
patří velký dík. Pátek
jsme
zakončili
štrúdlovým odpolednem.
Pekli jsme a moc nám to
chutnalo. Poslední akcí
v tomto měsíci bude
bowling a to 25.3., na
který se už moc těšíme.
A co nás čeká v měsíci
dubnu? Plno dalších
aktivit, ale o tom až příště…
R.Brázdová, vychovatelka ŠK

ŠKOLNÍ
KLUB
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Vážení občané a rodičové, na
jiném místě v tomto vydání zpravodaje si
můžete přečíst články o tom, co se děje
v naší škole. Je to jen opravdu stručný
popis těch nejnovějších akcí, protože
besed a akcí školních i zájmových, vědomostních, zábavných i sportovních měly naše děti od
vánoc dost a dost. Rád bych zde ale zmínil jinou, ne právě příjemnou záležitost týkající se školy.
Jde o to, že se nám kolem školy a vůbec ve středu vesnice potulují různé skupinky mladých, kteří
svůj volný čas netráví zrovna užitečně a smysluplně. Během vánočních prázdnin někdo postříkal
vchodové dveře pravděpodobně šampaňským, na schodech byl ohníček z novin, které někdo
násilím vytáhl ze schránky (její zámek byl také opakovaně vypáčen), plochy kolem školy jsou každé
pondělí posety nedopalky a teď se nám rozmohlo také kreslení po schodech a dveřích na budově
školy, ale i na značkách. Podobné malůvky je možné vidět i na jiných místech v obci.
Prosím tímto všechny, kteří tyto věci konají, aby si uvědomili, že tím kazí příjemný vzhled
centra naší obce, ničí veřejný majetek a hlavně práci jiných, kteří o zeleň a budovy denně pečují.
Rodiče bych rád požádal, aby se více zajímali o to, co jejich děti po setmění dělají a s kým se
stýkají.
Mgr. Jordán Jiří, zástupce ředitelky školy

VANDALISMUS V
OBCI

Nezbývá než se přidat ke kritice těch, kteří neuznávají práci jiných. Není týdne, kdyby se
neuklízely poházené papírky a lahve ve vzdálenosti 5 m od dvou odpadkových košů. Neuplyne
měsíc, kdy se nelikvidují malůvky rádoby umělců na čekárnách a značkách. Mnoho obyvatel obce
třídí odpad a ukládá ho do kontejnerů k tomu určených. Bohužel jsou ale i takoví, kteří vytřídí
spižírnu a donesou ke kontejnerům třeba celé zavařeniny, nebo jiný komunální odpad. Plasty
místo do kontejneru položí vedle. Životní prostředí si tak ničíme sami. A zbytečně.
Zdeněk Lév – starosta
Rozhodnutím
prezidenta republiky č. 46/2009 Sb., byly vyhlášeny
volby do Evropského parlamentu, které se budou
konat ve dnech 5.6. - 6. 6. 2009. Informace o těchto
volbách můžete sledovat na internetových
stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz – pod
odkazem
„Informační
servis „ – Volby. Na těchto stránkách najdete vše potřebné,
co potřebujete vědět. Dokumenty k volbám budou postupně
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

Volby do
evropského
parlamentu
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
DUBEN
Datum

Název

pořadatel / kontakt

místo

9.-13. 4.

Velikonoční slavnosti

Farnost Střítež nad. Lud.

Kostel sv. Matouše

Neděle
26. 4.
15.00

Jarní koncert Hranického dětského
pěveckého sboru a hostů

Obec Střítež n. Lud.

Kostel sv. Matouše

Černá Jana, Tel.: 581 625 486

KVĚTEN
datum
Neděle
3.5.
Neděle
10.5.
Neděle
24.5.

Název
Oslava sv. Floriána v Olšovci
Setkání hasičských sborů Partutovice,
Olšovec, Jindřichov a Střítež n. Lud.
Svátek matek – kulturní pořad
s vystoupením dětí ZŠ,MŠ,TJ
8. Koncert žáků a učitelů ZUŠ

pořadatel / kontakt

místo

SDH Olšovec

Olšovec

ZŠ a MŠ Střítež n.L. Kopřivová J., Tel.:
581 625 252

sál ZD Střítež

ZUŠ Potštát-pobočka Střítež,
J.Kozubíková, Tel.: 581 624 254

kostel sv.Matouše

ČERVEN
datum
Pátek
5.6.
19.00 hod.
Sobota
13.6.

Název

pořadatel / kontakt

místo

Závěrečný večírek předtanečních žáků ZŠ Střítež n. Lud.,
9. třídy ZŠ
Kopřivová J., Tel.: 581 622 525
ZŠ a MŠ Střítež n.Lud., Kopřivová J.,
Tel.: 581 622 525

Den dětí

sál ZD Střítež
areál v okolí ZŠ

ZÁŘÍ
Datum
Pátek
18.9.
20.00

Název
Hodová zábava

pořadatel / kontakt

místo

SPŠ MŠ Střítež n. Lud.,
Röderová V., Tel. 581 625 474

sál ZD Střítež

TJ Střítež n. Lud.,
Ing. Václav Mikulík.,
Tel.: 775 634 343

hřiště nad školou

Sobota
19.9.
8.30

Hodový turnaj ve volejbale smíšených

Sobota
19.9.
15.00

Slavnostní zakončení Mlynářského
Obec Střítež n. Lud.:
krajánka
Tel.: 581625 250

Zahrada vedle pošty

Neděle
20.9.

Střítežské hody
9.00 mše svatá, rozmanité pouťové
atrakce, 14.00 vystoupení dechové
hudby, cvičenek TJ, další doprovodný
program

Kostel sv. Matouše
a náves

družstev - 7.ročník

Tradiční posezení s country hudbou

Farnost a Obec Střítež n. Lud.
Tel.: 581625 250

LISTOPAD
datum
sobota
14.11.
20.00 hod.
Středa
25.11.
15.00 hod.

Název

pořadatel / kontakt

Myslivecké sdružení
Poslední leč - přijďte si zatancovat a
Střítež n. Lud.
ochutnat vyhlášené zvěřinové speciality Vinklárek J.Tel.: 581 625 478, 605 145
547
Adventní věnce–zkus to taky
ZŠ a MŠ Střítež n.L., Naďa Šváčková N.,
Výroba adventních věnců dětí,
Tel.: 731 188 026
maminek, babiček a ost.

místo
sál ZD Střítež
Školní družina, budova č.
120
ZŠ Střítež
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Jménem ZŠ Střítež n.Lud. jste srdečně zváni na 2. ročník akce

VELIKONOČNÍ
ŘEMESLA
Datum akce: 8. dubna 2009 od 15,00 do
18,00 hod v prostorách
ZŠ Střítež n.Lud.
Program: 1. pletení tatarů
2. zdobení perníků
3. různé výtvarné techniky
4. jarní misky s kuřátky
Sebou si vezměte: 2 syrová a tři vyfouklá vejce, barevné pentle, slupky od cibule,
různé kousky látek, velikonoční dekoraci do misek, plátěnou látku, řezací nůž (na
koberce), manikérové nůžky, lepidlo
(Herkules nebo v tubě).
Přijďte si vyzkoušet svoji šikovnost. Hlídání malých dětí bude zabezpečeno.
Občerstvení bude zajištěno.
Za ZŠ Střítež n.L. vás zvou R.Brázdová a N. Šváčková

V pondělí 27. 4. se koná v 17:30 hodin
na Obecním úřadu přednáška na téma:

Hyperaktivní dítě
Jak se hyperaktivní dítě projevuje?
Kde je příčina?
Jak můžeme svému dítěti pomoci?
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na vaši účast.
Přednášející: poradce celostní medicíny Olga Majkutová
mobil: 731 464 515, mail: omajkutova@seznam.cz
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