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Hasiči jsou
stále
připraveni
pomáhat
úpravy

Po loňské závěrečné zprávě o navýšení počtu požárních zásahů naší jednotky, by nikdo nepočítal, že se v letošním roce situace
bude opět opakovat. Netrvalo dlouho a červený kohout zakokrhal a tentokrát v naší
První pololetí roku se neslo ve znamení
žháře, který v obci Lipná a Kyžlířov založil
několik požárů. Vybíral si převážně větší
hospodářské usedlosti, kde docházelo ke
vzplanutí střech a podkroví. Naštěstí při
požárech nebyly zraněny žádné osoby, ale
zásahy si vyžádaly několika hodinové

V červenci, za krásného slunečného počasí připravili
dobrovolní hasiči turnaj v malé kopané. Pro ztížené
podmínky hrací plochy, byl tento fotbálek jediným
tohoto druhu v okolí a dokázal si získat přízeň všech
zúčastněných hráčů. Do turnaje se přihlásilo 9 družstev a to až z Lipníku nad Bečvou.
Po velice kvalitních výkonech zvítězilo mladé družstvo domácích, které svedlo finálový zápas již za
hustého deště . Věříme, že si tato sportovní akce
získala přízeň a těšíme se na další ročník
ve střítežské aréně.

Střítež žije
sportem

nasazení jednotek.
V polovině roku vystřídala ničivé plameny blesková povodeň, která zasáhla i naší obec. Za vydatného deště voda začala zaplavovat zahrady,garáže, sklepy a také stolařskou dílnu, na kterou operační středisko vyslalo naši jednotku. Během noci se podařilo odčerpat všechny zaplavené objekty
a také za pomocí bagru uvolnit nános dřeva na Ludině v horní části obce. Další den ráno se opět
rozezněla siréna, která svolává jednotku na čerpací práce do obce Bělotín a následně do Polomi.
Po čtyřech dnech ukončili střítežští hasiči povodňové práce.
Na konci měsíce srpna ve 2 hodiny 19 min se opět rozezněl zvuk sirény a operační důstojník posílá
jednotku na požár budovy do obce Polom, kam již vyjíždíme staronovou tatrovkou.
V září si dobrovolní hasiči oddechli od záchranných akcí a oslavovali pořízení a obnovu stávající
techniky. Poprvé získali do svého vlastnictví cisternový automobil. CAS 32 T 148 od profesionálních hasičů a dopravní vozidlo VW Transporter, který nahradí vozidlo AVIE.
Z výčtu všech akcí je vidět, že naše obecní dobrovolná jednotka je stále připravena pomáhat nejen
v obci, ale i blízkém okolí.
Vybavení jednoho zasahujícího hasiče zatíží obecní rozpočet na cca 30tisíc korun a jelikož zatím
žádný z členů jednotky nemá zatím potřebné vybavení k ochraně svého zdraví, popřál bych všem
členům nejen hodně úspěchů ve své dobrovolné činnosti, ale hlavně šťastný návrat od každého
zásahu.
Radim Haitl
strojník jednotky
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Aby toho nebylo málo, připravili hasiči historicky 1.ročník soutěže mladých hasičů.
Soutěžilo se před základní školo v kategorii mladší a starší žáci. Přesto, že naše týmy v letošním
roce předvádějí kvalitní výkony, byla znát nervozita z domácího prostředí a potvrdili, že doma se
nevyhrává. Starší žáci v opakovaném pokusu ovšem předvedli, že umí a potěšili oko hlavně všech
maminek, tatínků a babiček, kteří
se přišli podívat. V příštím roce
chceme zařadit akci do VC okresu
Přerov a přivítat větší počet
soutěžních kolektivů.
Velký dík při pořádání všech akcí
patří vedení obce, které nám bylo
nápomocno při organizaci a
přípravě areálů.
Poděkování patří všem členům
sboru a hlavně těm, kteří přišli a
pomohli letošní sportování ve
Stříteži uspořádat.

Hasičská
technika

Jednotka sboru dobrovolných hasičů naší
obce využívala od roku 2003 při zásazích
automobilovou cisternu Karosa CAS 25 ve
vlastnictví Hranicko a.s. Akciová společnost
již neměla v posledních letech k dispozici
členy jednotky, kteří by byli schopni s touto
technikou vyjíždět k zásahům a rozhodla se
nabídnout ji k odprodeji. Pořízení vozidla
bylo mimo současné finanční možnosti naší
obce a hledali jsme i další možnosti, jak vy-

bavit naši zásahovou jednotku nezbytnou technikou.
Po jednáních s vedením Hasičského záchranného sboru olomouckého kraje nám byl přislíben bezúplatný převod vyřazené automobilové cisterny v rámci obměny hasičské techniky. Dne 17.6.2009
nastal pro nás ten významný okamžik, kdy jsme byli vyzváni k převzetí cisterny CAS 32 na podvozku Tatra 148 do té doby využívané profesionálními hasiči v Hranicích.
Získali jsme tak do majetku cisternu v dobrém technickém stavu a po kompletní repasi nástavby
v účetní hodnotě 1.608.826,- Kč. Vozidlo si vyžádalo pouze provedení opravy netěsností motoru
v hodnotě 10.700,- Kč. V porovnání s Karosou má CAS 32 větší objem nádrže – 8m3 a lepší do3

stupnost v kopcovitém lesním terénu, nevýhodou je kabina pouze pro 3 osoby a relativní zastaralost.
Pro přepravu dalších členů zásahové jednotky, ale i pro dopravu dětí na soutěže v hasičském
sportu se nám téměř současně podařil bezplatně získat z majetku Policie ČR devítimístný osobní
automobil Volkswagen Transporter. Ten si vzhledem ke svému stavu – najeto 255 tis.km a stáří –
rok výroby 1997, vyžádal rozsáhlejší opravu karosérie, doplnění majáků a některé další drobné
opravy v celkové hodnotě 95 tis.Kč.
Obě vozidla pak byla 13.září požehnána p.farářem Františkem Adamcem a slavnostně předána
členům naší zásahové jednotky.
Závěrem bychom chtěli jménem celé obce poděkovat vedení akciové společnosti Hranicko za to,
že nám umožnila dlouhodobě a bezplatně využívat automobilovou cisternu CAS 25, ale i za vstřícnost při jednání o zajištění garážování hasičské techniky. Poděkování patří také poslancům Parlamentu ČR Zdeňku Boháčovi a Ivanu Langerovi, kteří významně přispěli k přidělení obou vozidel
naší obci.
Za obětavou a nezištnou práci při opravách a údržbě techniky si zaslouží poděkování všichni členové jednotky sboru dobrovolných hasičů, zejména pak Radim Haitl a Martin Perůtka, kteří tomu
věnují téměř všechen svůj volný čas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V publikaci Střítež nad Ludinou v mozaice
dějin Hranicka je na straně 159-162
popsán kus nedávné historie naší obce –
situace na začátku II. světové války, kdy
došlo k záboru obce k Německé říši. Tento
zábor zapůsobil na většinu tehdejších
obyvatel obce a ti nejodvážnější začali
organizovat petici za propuštění ze záboru
zpět do tehdejšího Československa.
Pokud si uvědomíme jak málo informací ,
na rozdíl od dnešní doby, měli obyvatelé venkova, tak musíme velmi ocenit odvahu iniciátorů
petice. Následné zatčení a výslechy některých našich občanů potvrdily, že se Němci nechtějí vzdát
okupovaného území. Naštěstí bylo vyslyšeno přání obyvatel Stříteže a okolních obcí a ty byly
navráceny zpět k Československé republice. 24. listopadu 1938 se v proto obci oslavovalo. Dnes je
tato již 71 let stará historie pro mnohé vzdálena a pamětníků je nemnoho, ale měli bychom
obdivovat odvahu a semknutost tehdejších obyvatel a alespoň tímto připomenutím jim
poděkovat .

Dokumenty z
historie obce

Zajímalo nás, zda se nacházejí nějaké dokumenty z této doby v archivech. Na základě našeho
dopisu bylo nalezeno několik zajímavých dokumentů, z nichž ty nejdůležitější otiskujeme.
Samotná petice nebyla v archivech nalezena, ale průvodní dopisy, telegramy a korespondence
ano.

4

Opis dokumentu zřejmě provázejícího petici obyvatel obcí.
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Memorandum zaslané starosteneckým sborem hranického okresu
Ministerstvu zahraničních věcí Československa
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Dopis a telegram starostů obcí Střítež nad Ludinou, Jindřichov, Partutovice, Luboměř a Spálov
Ministerstvu zahraničních věcí Československa.
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Telegram občanů zabraných obcí adresovaný Adolfu Hitlerovi
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Korespondence delimitační komise týkající se naší obce.
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Děkovné telegramy ze Stříteže nad Ludinou a Partutovic po navrácení obcí
zpět do Československa.
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Deštivý Den s Regionem Hranicko 2009 přinesl štěstí do Hustopeč
Zástupci obcí, institucí i petanqueoví
nadšenci se sešli v sobotu 10. 10. 2009
ve Valšovicích a i přes deštivé počasí se
vrhli do boje o Pohár Mikroregionu
Hranicko. Začátek celé akce byl
poznamenán hustým deštěm, a proto
první přišel na řadu miniturnaj v nové
zábavně-naučné stolní hře Poznejme
Hranicko, která je jednou z pěti aktivit
projektu Za poznáním Mikroregionu
Hranicko. Všichni přítomní se sešli ve velkém stanu, kde se bavili se virtuální procházkou po
mikroregionu Hranicko a odpovídali na otázky
týkající se všech obcí mikroregionu. Vítězové
jednotlivých družstev postupovali do dalších kol. Tři
vítězové pak byli obdarováni drobnými cenami. Po
desáté hodině dopolední déšť ustal a petanqueový
turnaj byl zahájen. Celkem se zapojilo sedmnáct
tříčlenných družstev, ze kterých po čtyřech kolech
vzešli vítězové. Na prvním místě se statečně
umístilo družstvo Kulturního a sportovního výboru
zastupitelstva městyse Hustopeče nad Bečvou. Další
zástupci z Hustopeč se pak paradoxně umístili také
na místě posledním, za které dostali cenu útěchy. Domů tak hustopečáci odjížděli s velkou porcí
cen a krásným pohárem. Na druhém místě skončilo družstvo Mikroregionu Pobečví a pomyslnou
bronzovou medaili si odnesl tým z Opatovic.
Vzhledem k nepřízni počasí byl odvolán zábavný doprovodný program. Nakonec tak na Dnu s regionem Hranicko nezahrála ani kapela Gentlemen`s Club, ani pro děti nebyl nachystán skákací
hrad a ani nedošlo na netradiční sportovní disciplíny typu
střelba z foukaček nebo bunge-running. Věříme však, že i
přes ochuzený program se všichni přítomní dobře bavili a
na dalším ročníku se opět sejdeme minimálně v tak
hojném počtu jako letos.
Chtěli bychom velmi poděkovat zástupcům SK pétanque
Valšovice, kteří i za nepříznivých podmínek turnaj skvěle zo
rganizovali. Věříme, že si účastníci turnaje a celého dne
odnesli příjemný sportovní a společenský zážitek.

Akce
Mikroregionu
Hranicko

Kuchařka „Ochutnejme Hranicko“
Regionální kuchařka „Ochutnejme Hranicko“ je na světě.
Podařilo se ji sestavit z receptů, které posílaly kuchařky z
celého regionu. Navíc byla publikace doplněna o recepty z
akcí, které se již tradičně v regionu pořádají – švestkáč,
medovník, vanilkáč, jabkáč, dýňobraní, špičský koláč a
další. V kuchařce můžete najít přes 100 návodů zejména na
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koláče a sladké jídla, ale nechybí i polévky nebo jídla z masa, či různé saláty a pomazánky. Kuchařka byla oficiálně představena 24. října na společné kulturní akci „Dny kultury na zámku“. Nejlepší recepty z kuchařky byly oceněny porotou složenou ze zástupců mikroregionu, zástupců kuchařů hranických restaurací a profesionální cukrářky. Mimo drobných cen získaly autorky vybraných receptů také tuto publikaci. Tu mohli získat i další v tipovací soutěži, případně si ji za symbolickou cenu zakoupit. Část nákladu bude distribuována členským obcím Mikroregionu Hranicko. V
elektronické verzi bude kuchařka k dispozici na stránkách www.regionhranicko.cz.
Kuchařka vznikla v rámci projektu Za poznáním Mikroregionu Hranicko, jenž realizuje Mikroregion
Hranicko. Celý projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V minulém zpravodaji jsme kritizovali nepořádek okolo kontejnerů na
tříděný odpad. Bohužel musím konstatovat, že situace je neustále
stejná, by dokonce ještě horší než byla. 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 a dokonce i na budovách a kapličkách. 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.
Každý si platí na
komunální odpad
popelnici a je
proto nepochopitelné proč odkládá
ke kontejnerům na
tříděný odpad to
co tam nepatří a
co může uložit do
své popelnice. Na
fotografiích je vidět kontejnery na
sklo a plast, umístěné u posklizňovky, které byly o víkendu 31.10.2009 úmyslně převráceny a odpad byl rozházen
po okolí. Životní prostředí a finanční prostředky si tak ničíme sami. Obec proto připravuje
vyhlášku, na jejímž základě bude možno hříšníky potrestat. Je to ale opatření, které je až
posledním řešením. Prvotní by mělo být vědomí, že jak se budeme chovat ke svému životnímu
prostředí a okolí my, takové je budeme mít. Nestačí proto mít jen pěkný dům s upravenou
zahradou, ale také se dívat okolo sebe a občas i na to co provádí děti.

KONTEJNERY

Zdeněk Lév – starosta
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Poděkování Střítežské hody
18. a ž 20. 9.
Obec Střítež nad Ludinou
děkuje
za
finanční
podporu Střítežských hodů
2009 - Olomouckému
kraji,
firmám Cement,
Tondach, Kunst, Schäfer
Hranice
a
Vahala
Hustopeče nad Bečvou
sdružených v Grantovém
programu
Regionu
Hranicko. Dále pak Tomáši
Koláčkovi – Lihovar a
likérka
Střítež
nad
Ludinou.
Za spolupráci při organizaci hodů obec děkuje Hranické rozvojové agentuře, Společnosti Patriot
Olšovec, Ing. CSc. Josefu Mikulíkovi, obci Olšovec, p. Františku Adamcovi a celé střítežské farnosti,
hlavně pak kostelnímu sboru, schóle a muzikantům.
Děkujeme také členům Tělovýchovné jednoty a Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou, dobrovolným hasičům, všem zaměstnancům a dětem ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou, kteří se
podíleli na programu hodů.
Poděkování patří i zaměstnancům obce, spolupracujícím firmám a vystupujícím kapelám Duo
Alex, Hudecká muzika, Studio piesenky Konstancin-Jeziorna, Domino Olomouc, LitHr Hranice, Partutovjanka , karate Klubu Hiro TakeKo Hranice, panům mlynářům Pospíšilovi a Humplíkovi a panu
Čočkovi, majiteli Malého muzea minerálů ve Stříteži.

Již nedávno jste měli
možnost přečíst si
v Hranickém týdnu
aktuality o letošním ročníku ligy amatérských hokejistů, kterou pořádá zimní stadion v Novém
Jičíně a hlavně pak o týmu, který hájí čest naší vesnice. Ročník 2009/2010 byl zahájen ještě za
krásných teplých dnů někdy v polovině září a od té doby několikrát týdně bojují týmy z Hranic a
okolí o body a co nejlepší pozici v tabulce pravdy. Do soutěže se letos přihlásilo celkem 14
družstev a to znamená spoustu zápasů a dlouhou sezonu. Zatím byla odehrána zhruba třetina a
stále se nejlépe daří právě našemu týmu. Nerad bych to zakřikl, ale na samé špici tabulky jsme
letos byli pouze my a to je pro nás start z říše snů. Po celkovém 3. místě v minulé sezoně se nám
letos povedlo pokračovat v dobrých výkonech, a přestože v zápasech nijak nedominujeme, tak se
nám daří body získávat bojovností a nasazením. Bez porážky už není v lize ani jeden tým. Nás

HC Střítež stále válí.
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přehráli borci z Hustopeč v repríze loňského souboje o bronz. Tentokrát byli daleko produktivnější
než my a brali tři body za výhru 5:2.
Naše úspěchy možná také způsobil fakt, že s námi letos na zápasy jezdí i fanoušci. Jsme za
to opravdu rádi a děkujeme jim za jejich podporu. No a poděkovat samozřejmě musím i
tělovýchovné jednotě, která nás i letos finančně podpořila. Na velké závěry je určitě ještě brzy, ale
pár vydařených zápasů v řadě pozvedne sebevědomí každého týmu a pokud se to povede hned na
začátku, tak tím líp. Pokud máte zájem, tak na netu si můžete najít i další podrobnosti o dění
v lize. Adresa je www.sweb.cz/poharzs.
Jiří Jordán

Horní řada zleva: Dreiseitl, Nagy, Haitl M., Javora, Šrámek, Volek, Veselka, Jordán
Dolní řada zleva: Konečný, Šváček, Kováč
S podzimním vydáním zpravodaje nadešla vhodná příležitost alespoň stručně informovat rodiče a
veřejnost o dění v naší
Úvod školního roku 2009/2010
škole. Ač se tomu
nechce ani věřit, tak
zanedlouho už bude první čtvrtina školního roku minulostí a na chodbách už nezřídka zaslechnete
slova jako vánoce nebo Mikuláš.
Vraťme se ale ještě o pár týdnu zpět, když byl školní rok teprve na samém počátku a děti si
teprve hledaly svá místa v lavicích. Tehdy byl v prostorách školy nainstalován elektronický
zabezpečovací systém, alarm, a než byl řádně seřízen a odzkoušen za provozu, tak jste jej mohli
několikrát i zaslechnout. Byl to pořádný rámus. No a také se finišovalo na dokončení dětského
hřiště u mateřské školy, které pak bylo slavnostně otevřeno a požehnáno v rámci oslav místních
hodů. Prostor je to krásný, a že se dětem líbí potvrzuje skutečnost, že je zde živo i odpoledne a o
víkendech. A to je samozřejmě dobře. Jen doufáme, že si toho budou všichni vážit, ať našim
ratolestem slouží ještě dlouho. Nemůžeme taky opomenout, že rodiče dětí ze školní družiny si
našli čas a uspořádali společně hodovou zábavu. Všechny takto získané prostředky, a že jich
nebylo málo, budou použity na nákup vybavení do družiny. Již teď můžete děti sledovat jak se
před školou prohánějí na zbrusu nových koloběžkách. Všem rodičům samozřejmě děkujeme.
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Ze záležitostí, které se přímo dotýkají výuky je největší změnou asi to, že se u nás opět začal
vyučovat německý jazyk. Je zařazen jako povinně volitelný předmět a tato novinka souvisí se
školskou reformou a zaváděním školních vzdělávacích programů. Ti, kteří si jej zvolí, se s ním
budou setkávat v sedmém až devátém ročníku.
Jinak se ale nic zásadního nezměnilo a nemění se ani skutečnost, že i nadále se budeme
snažit, aby se dětem u nás líbilo, aby se dále rozvíjely a s naší společnou prací byli spokojeni také
rodiče. Také se těšíme, že k nám najdete cestu až přijde čas besídek a koncertů.

Adventní koncert 13.12. 2009 v 15.00 hod.
kostel sv. Matouše ve Stříteži nad Ludinou
Vystoupí skupina AŤSI ze Studénky ve složení
Zuzana VELÍKOVÁ – zpěv, Šárka BINAROVÁ – zpě,Eva SLOVÁČKOVÁ – zpěv,
flétny, rytmika,Šárka ŠTUFKOVÁ – zpěv, příčná flétna
Petr TENGLER – kytara, zpěv,Jindřich FOLTAS – kontrabas, zpěv
skupina AŤSI
Vznikla v roce 1990. Je zaměřena především na folkovou hudbu – akustické nástroje, vokály.
Zpočátku měla v repertoáru trampské písničky, zejména bratří Nedvědů, Žalmana apod., později
se zaměřila na spirituály, renesanční a lidové písně. Léta se pravidelně účastnila přehlídky Folkový
výprodej ve Studénce, kde 4x získala hlavní cenu.
Skupina prošla několika změnami, v současné době se vrátila k zakládající sestavě. Pravidelně
vystupuje na vánočních koncertech v kostele Všech svatých ve Studénce, příležitostně
vystupovala i jinde ( Libhošť, Fulnek, Nový Jičín, Hukvaldy , Vrbno pod Pradědem,OstravaHrabová, Hošťálková …) spolupráce s dětským pěveckým sborem SZUŠ Musicale Studeňáček, také
uspořádala několik výchovných koncertů pro žáky ZŠ a SŠ a na spoustě dalších akcí).
KULTURNÍ AKCE DO KONCE ROKU 2009
PROSINEC
Název

datum
čtvrtek
10.12
18.30 hod.
neděle
13.12.
15.00 hod.
středa
16.12.,
17.00 hod.
čtvrtek
24.12.,
14.00 hod.
čtvrtek
24.12.,
24.00 hod.
Sobota
26.12.
9.30

pořadatel / kontakt

místo

Vánoční koncert základní umělecké
školy

ZUŠ Potštát-pobočka Střítež, Kozubíková
Jídelna ZŠ Střítež
J.,tel.581 624 254, 605 145 547

Adventní koncert

Obec Střítež n. Lud.,
Černá Jana, Tel.: 581 625 486

Kostel Sv. Matouše

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

Hala ZŠ Střítež

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

Troubené koledy u Vánočního stromu
Obec Střítež n. Ludinou
v podání dechového
Tel.: 581625 250
kvintetu Partutovjanky

Náves před školou

Půlnoční mše
svatá

kostel sv.Matouše

Střítežský chrámový sbor pod vedením
Václava Voldána

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, TJ Střítež n. Lud. Haitl Radim, tel.:
4. ročník
739 634 290
Kategorie ženy, muži, děti
e-mail: radim.haitl@seznam.cz

sál Družstva Střítež
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7.12.2009
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4.1.2010

18.1.2010

1.2.2010

15.2.2010

Po

Po

Po

Po

Po

1.3.2010

15.3.2010

29.3.2010

12.4.2010

26.4..2010

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 2009
Tělovýchovná jednota a Sbor dobrovolných hasičů ve Stříteži, Vás zvou na 4.ročník turnaje ve
stolním tenise, který se uskuteční 26.12. 2009. Po roční pauze se opět vrací do sálu ZD.
Jako již tradičně se bude hrát v kategorii dětí, žen a mužů. Pro všechny hráče i fanoušky bude
připraveno bohaté občerstvení včetně srnčího guláše a grilovaných klobás.
Na čepu chlazené pivko a také něco ostřejšího.
Za výkony odměníme ty nejlepší pohárem a také přidáme i něco dalšího.

Věříme v hojnou účast místních sportovců, přivítáme i přespolní,
ale hlavně všechny fanoušky!
Jelikož chceme připravit 6 hracích stolů, uvítáme, pokud by někdo zapůjčil
pingpongový stůl na tuto akci. Máte li zájem pomoci pořadatelům volejte na
739 634 290 p.Radim Haitl
Turnaj je podpořen z grantového programu Hranicka.

Děkujeme a na všechny se moc těšíme.

… oblíbená
realitka!
VÝKUP ZA HOTOVÉ
Nabízíme vykoupení Vaší nemovitosti za
nejvýhodnější možnou cenu. Řešíme dluhy,
exekuce, kontaktujte nás pro informace:

www.mmreality.cz

volejte: 606786715
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