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Digitalizace televizního
signálu
v České republice
pokračuje
a
v těchto dnech se
bezprostředně dotkla tato skutečnost
i naší obce.
Krátce
před
půlnocí z úterý
30. listopadu na středu 1. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový převaděč
ČT2 Střítež nad Ludinou (38. kanál) – při vypnutí analogových vysílačů ČT2 velkého
výkonu Svitavy, Valašské Meziříčí a Žďár nad Sázavou právě k 30. 11. 2010 totiž
ztratí svůj zdrojový signál.
Vysílání zmíněného analogového převaděče je od začátku října označené
piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky),
vedle něhož se bude od 45. týdnu průběžně objevovat také textová lišta s bližšími
informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu diváci
snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží.
Zjišťovali jsme jak je to s pokrytím pozemním digitálním vysíláním v naší obci
a dostalo se nám této odpovědi:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ani
České Radiokomunikace (ČRa) zatím ve
Vašem regionu nerealizovaly kontrolní
měření. Česká televize tedy nemá
k dispozici reálná data o pokrytí digitálním
zemským vysíláním sítě 1 ve Vaší obci.
Můžeme
nyní
vycházet
pouze
z matematických modelů, tzn. z Vámi
zmiňovaných orientačních map.
Obyvatelům Stříteže nad Ludinou lze tedy
doporučit, aby před případnou koupí

Digitalizace
televizního
signálu v obci

set-top-boxu
nebo
digitálního
televizoru DVB-T nejprve příjem digitálního zemského vysílání
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přímo na konkrétním místě vyzkoušeli pomocí zapůjčeného
přijímače. Je přitom nutné pamatovat na základní fakta:
1. Digitální zemské vysílání je projektováno na příjem prostřednictvím pevné venkovní antény (nikoliv na pokojovou anténu), která musí být správně nasměrovaná
a v řádném stavu (často mají lidé na střeše velmi staré, povětrnostními vlivy
značně poškozené antény).
2. Stejně důležitý je i anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního kabelu.
3. Problémy může působit nevyhovující zesilovač nebo rozbočovač signálu.
4. Samostatnou kapitolu představují systémy společných televizních antén (STA) v
bytových domech. Ty většinou vyžadují zásah odborníka.
Co se dokrývání multiplexu veřejné služby týká, obecně se nepředpokládá, že by síť
digitálních vysílačů malého výkonu (tzv. dokrývačů) měla být tak rozsáhlá jako v případě analogového vysílání. Výstavba a provoz v obdobném rozsahu jsou ekonomicky neúnosné kvůli výrazně vyšší ceně těchto dokrývačů oproti analogovým předchůdcům. Současně pominul hlavní důvod, proč se dokrývače budovaly v takovém
rozsahu. Síť analogových převaděčů vznikala především v době, kdy ještě neexistovala jiná alternativa pro příjem televizního vysílání. Dnes však existuje kabel, IPTV
a zejména satelit.
Česká televize se při výstavbě digitálních dokrývačů řídí standardním postupem:
1) Český telekomunikační úřad realizuje kontrolní měření v dané lokalitě, a to po
spuštění všech digitálních vysílačů velkého výkonu v dané a všech sousedních
územních oblastech.
2) Na základě výsledků kontrolních měření a dalších objektivních okolností (např. i
ohlasu diváků a místní samosprávy), je zpracována analýza potřebnosti a vhodnosti digitálního dokrývače v konkrétní lokalitě.
3) Na vybudování digitálního dokrývače v dané lokalitě se ČT musí shodnout s
provozovateli klíčových komerčních multiplexů (pozn. red. - to jsou např. televize
NOVA, PRIMA, Z1, BARANDOV a další). Koordinace dokrývání s komerčními
digitálními sítěmi je nezbytná – digitální vysílač malého výkonu má šířit úplnou
programovou nabídku, tedy programy veřejné služby i komerční. Teprve tehdy má
pro většinu diváků existence takového digitálního dokrývače smysl, a to nejen ze
subjektivních, ale i ryze objektivních technických důvodů (příjem jednotlivých digitálních sítí z rozdílných směrů a vzdáleností způsobuje obvykle nemalé komplikace). Pokud by se vybudoval jen digitální dokrývač sítě 1 s programy České televize, lze očekávat, že většina diváků by se s takovým programovým portfoliem
nespokojila a přešla by na některou z příjmových alternativ. Pak by ale výstavba a
provoz samostatného digitálního dokrývače představoval pro Českou televizi z
ekonomického hlediska velmi neefektivní a jen stěží obhajitelný krok.
Česká televize aktivně oslovuje ve všech případech jednotlivé vysílatele, respektive provozovatele digitálních sítí, ale společný postup jim může pouze nabídnout.
Záleží pak jen na jejich ekonomickém a strategickém rozhodnutí.
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Česká televize se nevyhýbá případné spolupráci na hledání přijatelných řešení, jak
zajistit pokrytí digitálním zemským vysíláním a je připravena o nich s jednotlivými
obcemi a městy jednat. V úvahu připadá například dokrytí financované z jiných
zdrojů. V takovém případě může Česká televize poskytnout součinnost při získání
vysílacího kmitočtu pro digitální dokrývač od Českého telekomunikačního úřadu a
může hradit poplatky za využívání tohoto kmitočtu. Příkladem takového řešení je
dokrytí realizované nejen pro síť 1 v Rokycanech, Zbirohu a připravované v Perštejně.
Vhodnou alternativou k pozemnímu příjmu je již zmíněný satelitní příjem. Právě příjem z družice, jak sám zmiňujete, je tedy vhodné divákům nabídnout jako spolehlivou variantu, která je dostupná prakticky kdekoliv a ihned. Náklady na zajištění satelitního příjmu navíc již nejsou vysoké, jak tomu bylo v minulosti. Podotýkám, že
Česká televize garantuje ´pouze své satelitní digitální vysílání z družice Astra 3A a
Astra 3B na pozici 23,5° východně (platformy SkyLink a CS Link, podrobnosti na
webu ČT: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/digitalni-satelitni-vysilanidvb-s/) – příjem všech čtyř programů ČT a distribuce ČT HD je s příslušnou
přístupovou kartou bez jakýchkoliv měsíčních či jiných poplatků, k dispozici jsou
přitom i regionální mutace zpravodajství a publicistiky pro severní a jižní Moravu
(nyní ve zkušebním provozu, od 3. 1. 2011 v řádném provozu). Vedle toho samozřejmě existují i komerční poskytovatelé satelitního příjmu, kteří si účtují měsíční
paušální poplatky – Česká televize nemůže garantovat úroveň ani stálost těchto
služeb.
Tolik odpověď přímo z České televize. Doporučení je jasné. Před rozhodnutím co nakoupit je třeba ověřit, zda je k dispozici signál pozemního digitálního
vysílání. Podle mapy pokrytí a podle dosavadních zkušeností není signál pozemního vysílání v obci tak kvalitní aby se zajistil příjem v celé obci. Pak už je několik
možností jak příjmat digitální vysílání. Nabízí se využití satelitního příjmače kde je
možno využít služeb několika společností, dále je možný příjem po telefonní lince a
to jak pevné tak mobilní.

Finále patřilo
střítežským
hasičům
do Velké ceny okresního sdružení hasičů
ČMS Přerov mladých hasičů v požárním
útoku. Soutěže se zúčastnilo 29 družstev
v kategorii mladší a starší žáci. Favorizovaní mládežníci z Jindřichova neponechali
nic náhodě a vítězstvím v soutěži časem
14,82 s. kráčeli za obhajobou loňského
titulu. Druhé místo časem 15,73 s. vybojo5

V neděli 12. září, se za krásného
slunečného dne a pod dohledem
kamer hasičské televize uskutečnil 2. ročník soutěže O pohár
starosty obce, který byl zařazen

vali mladí hasiči ze Stříteže nad Ludinou a bronz si odvezlo družstvo Bohuslávek
časem 16,37s.
V kategoriích starších žáků si vítězství na domácí půdě nenechalo vzít domácí
družstvo ze Stříteže nad Ludinou a časem 14,58 s. závod vyhrálo před sousedním
Jindřichovem 15,21 s. a Radslavicemi, které dosáhly na třetí příčku časem 15,31 s.
Tato první tři družstva z obou kategorií dále dostala příležitost postoupit do Střítežského finále, ve kterém se utkala o pečenou kýtu. K velké radosti domácích závodníků a také publika, zůstaly tyto ceny domácím, když časem 15,96 s. mladší a následně 14,24 s. starší žáci svá finále zvítězila.
Soutěž byla hodnocena okresním výborem SH ČMS okresu Přerov jako velmi kvalitní, což potvrdila i přízeň mnoha fanoušků, kteří přišli podpořit soutěžící.
Rádi bychom poděkovali obci Střítež nad Ludinou a sponzorům, kteří nejen finančně
přispěli k přípravě a uskutečnění akce. Kvalitní úroveň dává příslib, že budeme i
v příštím roce poctěni takovouto soutěž opět uspořádat.
Oddíly mladých hasičů ze Stříteže nad Ludinou tímto děkují všem spoluobčanům,
kteří rádi navštěvují naše sportovní akce. Tímto nás podporují a dodávají nadšení
do další práce na úseku požární ochrany.
Tuto soutěž finančně podpořil GRANTOVÝ PROGRAM MIKROREGIONU HRANICKO a celý přenos můžete shlédnout na internetové adrese www.hasiči150.cz .

6

Letošní sezóna nedopadla
podle našich představ. Celé to
začalo na podzim nevydařeným
závodem
požárnické
všestrannosti v kategorii starších žáků, kteří se umístili na 6. místě. Ale naopak
mladší žáci nás velice potěšili. I po nezdaru se umístili na krásném 4. místě, což pro
ně byl skvělý začátek.
Na jaře následovalo II. Kolo hry „PLAMEN“, na které jsme se pilně připravovali. Mladší žáci se celkově umístili na 6. místě a starší žáci stanuli na stupních vítězů, „byli jsme bronzoví“. Byla to radost, ale zároveň i zklamání. Celou dobu jsme
se prali o 2. místo, které by nám zajistilo postup na kraj, ale pár drobných chybiček
nás o tuto radost a čest reprezentovat náš sbor, obec a okres připravilo.
Zúčastnili jsme se celkem 11 soutěží, které se započítaly do VELKÉ CENY
OKRESU PŘEROV.
5. 6. 2010-Opatovice-ml.žáci-6.místo, st.žáci-13.místo
6. 6. 2010-Milotice n.B.-ml.žáci-7.místo, st.žáci-12.místo
19. 6. 2010-Henčlov-ml.žáci-12.místo, st.žáci-2.místo
26. 6. 2010-Pavlovice u Přerova-ml.žáci-3.místo, st.žáci-9.místo
27. 6. 2010-Bohuslávky-ml.žáci-7.místo, st.žáci-2.místo
28. 8. 2010-Radslavice-ml.žáci se soutěže nezúčastnili, st.žáci-2.místo
29. 8. 2010-Partutovice-ml.žáci-2.místo, st.žáci-4.místo
4. 9. 2010-Soběchleby-ml.žáci-5.místo, st.žáci-13.místo
5. 9. 2010-Olšovec-ml.žáci-2.místo, st.žáci-1.místo
11. 9. 2010-Osek n.B.-ml.žáci-14.místo, st.žáci-12.místo
12. 9. 2010-Střítež n.L.-ml.žáci-2.místo, st.žáci-1.místo

Mladí hasiči

Ve VELKÉ CENĚ OKRESU PŘEROV se mladší žáci umístili na 7. místě a starší
žáci na 6. místě.
Zúčastnili jsme se i několika soutěží mimo Velkou cenu.
24. 7. 2010-Potštát-ml.žáci-1.místo, st.žáci-1.místo
14. 8. 2010-Kojetín-ml.žáci-2.místo, st.žáci-1.místo
18. 9. 2010-Bochoř-noční soutěž-ml.žáci-6.místo, st.žáci-9.místo
Tak a vrátíme se ještě k domácí soutěži. Většině družstev se na domácí půdě
nedaří, ale my to prolomili. Startovali jsme z 5. pozice, což pro nás znamenalo velkou výhodu. Naši konkurenti měli odběhnuto a my věděli, co se od nás očekává.
Tato očekávání jsme splnili a 1. místo bylo naše. Mladší žáci také nezklamali. I když
startovali z 1. pozice, nervozitu překonali a skončili na krásném 2. místě. První tři
družstva postoupila do finále, kde soutěžili o šunku. Finále bylo v barvách jednoho
dresu a to domácích. Pro některé z nás to byl poslední závod ve VC za mladé
hasiče. Proběhlo také loučení s Hedvikou Šortnerovou a Kristýnou Čočkovou, které
naše družstvo mladých hasičů opustily, ale náš sbor a naši obec budou reprezentovat i nadále a to v kategorii dorostenek. Mým a Hedvičiným jménem chci poděkovat
našim trenérům, p. Josefu Čočkovi, p. Miroslavu Čočkovi a také p. Radimu Haitlovi
za tu práci a snahu a za to, že to s námi těch 5 let vydrželi.
Sbor dobrovolných hasičů děkuje obci Střítež nad Ludinou za pomoc při přípravě soutěže pro MH a také všem sponzorům a všem přihlížejícím.
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Družstva pracovala v těchto složeních:
ml.žáci- Fojtíková D., Švec J., Röderová K., Rothová B., Snoha P., Klumparová A.,
Fojtík D., Jordán L., Klumpar D., Maléřová T., Wolfram M.
st.žáci- Čočková Kr., Šortnerová H., Remeš J., Maléř P., Snohová A., Čočková K.,
Hapala J., Šváček J., Mikulík P.
25. 9. 2010 proběhlo I. kolo hry „PLAMEN“. V závodu požárnické všestrannosti se
družstvo mladších žáků umístilo na 7. místě, družstvo starších žáků na 10. místě a
družstvo dorostenek na 2. místě.
Za MH Kristýna Čočková
Silvestrovský
turnaj ve stolním
tenise opět na
Silvestra
Vážení sportovci a
příznivci
svátečního sportování, v pátek 31. prosince 2010 se uskuteční již 5. ročník
Silvestrovské turnaje ve stolním tenise.
Podařilo se nám vytvořit krásnou sportovní tradici v době vánočních svátků, a proto
se i letos budeme těšit na Váš zájem příjemně prožít poslední den v roce. Turnaj se
uskuteční v sále zemědělského družstva od 8.30 hodin. Všichni, kteří si chtějí zasoutěžit se musí zapsat a zaplatit startovné do 8.40 hodin, kdy bude ukončena presenční listina.
Startovné činí
120,Kč
v kategorii
mužů a 100,Kč
kategorie
žen a dorostu.
V ceně
startovného
je
připraveno
sváteční
polední
menu
(polévka
s játrovými
knedlíčky,
bramborový salám a řízek).
Prosím všechny zájemce o zaslání předběžných přihlášek na email radim.haitl@seznam .cz, pro zajištění dostatečného počtu jídel.

Silvestrovský turnaj
ve stolním tenise

Věříme, že jste si již zařadili tuto akci do svého kalendáře a rádi vás jménem
TJ Střítež nad Ludinou přivítáme.
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Adventní věnce
zkus to taky

Adventní
věnce
požehnal v neděli při mši
svaté v kostele ve Stříteži
nad
Ludinou
děkan
římsko-katolické církve v Hranicích P. Doležal. Kouzelným výrobkům z jehličí
předcházela páteční akce s názvem "Adventní věnce - zkus to taky". Akci uspořádala místní Tělovýchovná jednota a sešly se na ni ženy a děti všech věkových kategorií. Pod dovednými prsty a prstíky vznikaly adventní věnce a nejrůznější vánoční
dekorace. A přišli i přespolní z Jindřichova a Partutovic.
Děkujeme za spolupráci s obecním úřadem, který nám připravil skvělé zázemí a
pracovní materiál.
Bc. Naďa Šváčková
sekce-ženy TJ Střítež n. L.

Adaptační kurz
žáků 6. třídy
kterých žáci bydlí. Adaptační kurz
se nám moc líbil. První den nás
čekala cesta do Jindřichova. Navštívili jsme Holčákův statek.
Podívali jsme se na krávy a jiná
zvířata. Potom jsme hráli různé
hry na hřišti. Druhý den byl
nejlepší, jeli jsme do Heiparku
v Tošovicích. Jezdili jsme na
bobové dráze. Taky se mi líbil
výlet do Partutovic. Cestou jsme
9

V týdnu od 20. do 24. 9. 2010
se uskutečnil adaptační kurz
žáků 6. třídy zaměřený na
stmelení nového kolektivu a
poznání okolních vesnic, ve

hráli hry, až nás z toho bolely nohy. Když jsme dorazili k mlýnu, následovala
prohlídka. Bylo to moc
a moc super. Poslední
den jsme ochutnali
pecáky v pekárně ve
Stříteži.
Byly
moc
dobré.
Celý kurz se báječně
vydařil.
Kristýna

Haitlová,

6.

třída
Díky
adaptačnímu
kurzu jsme se lépe
poznali. A ne jenom to!
Také jsme zjistili, kde
naši spolužáci bydlí a co rádi dělají. Našli jsme k našim kamarádům dobré vztahy.
Kde jsme všude byli:
V pondělí jsme šli pěšky do Jindřichova. V Jindřichově nás čekal pan Holčák
s prohlídkou krav a býků, pak jsme šli na hřiště a hráli zajímavé hry.
V úterý
jsme
jeli
do
Heiparku Tošovice. Tam
jsme
měli
objednanou
bobovou dráhu. Pak jsme
se vyřádili na trampolíně a
rodeobýku.
Ve středu jsme zůstali ve
Stříteži. Jako první jsme
zamířili do Malého muzea
minerálů. Pak nás čekal pan
Humplík
s prohlídkou
vodního mlýna.
Ve čtvrtek jsme šli pěšky do
Partutovic na větrný mlýn a
na hřiště.
V pátek jsme zůstali ve Stříteži, hráli různé hry a nakonec do pekárny na pecáky.
Diana Fojtíková, 6. třída
Vzhledem k tomu, že jsme
již na prahu adventu, tak
je asi pozdě na vítání ve
školním roce. I tak jsme
ale rádi za prostor, který je
nám
poskytován
v obecním
zpravodaji

EU peníze do škol
a přeshraniční
spolupráce
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Ludina. Můžeme vás touto cestou informovat o tom, co se u nás děje a jaké
problémy a záležitosti hýbou naší školou.
Vy, kteří pravidelně sledujete tisk a televizi, tak určitě víte, že náš nový ministr
školství, pan Dobeš, má spousty nápadů a inovací, kterými by rád obohatil náš školský systém. My učitelé v tom množství „zlepšováků“ postrádáme to hlavní – koncepci. Většina jeho návrhů je zatím ve fázi diskuse či ověřování, tak uvidíme, které
novinky se nás v budoucnu skutečně dotknou.
Co je ale daleko konkrétnější, jsou finanční prostředky poskytnuté základním
školám z projektu EU peníze do škol. Výše financí je odvislá od počtu žáků, ale i tak
jde o slušnou sumu. Naše škola dostane přibližně 900 000,- Kč a tyto peníze
chceme použít převážně na vylepšení vybavení moderní technikou, tzn. počítače,
interaktivní tabule apod. Právě teď jsme ve fázi přípravy a plánování jednotlivých
šablon projektu. Chceme, aby naše škola i nadále patřila k těm dobře a moderně
vybaveným.
Poslední záležitost, kterou zde chceme zmínit, je zapojení naší školy do
mezinárodního projektu „S přírodou a tradicemi společně“. Jedná se o přeshraniční
spolupráci škol z Polska a České republiky, který připravila Hranická rozvojová
agentura. Kromě nás jsou zde ještě školy z Bělotína a Hustopeč nad Bečvou. Projekt se nám velice zamlouvá, protože všechny školy jsou vesnické a přibližně stejně
velké. Další klad vidíme v blízkosti jazyků, takže navazování kontaktů by také nemusel být problém. V rámci projektu se uskuteční šest společných návštěv a i naši
žáci budou mít možnost poznat tamní školy, zvyky a zázemí na vlastní oči.
Takže jsme přesvědčeni, že i letos se my i naši žáci máme na co těšit a doufáme, že se naše děti prosadí a předvedou v tom nejlepším světle.
Ředitelství ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou

Deváťáci
v mateřské školce
vyučovací hodiny se žáci
IX. třídy přesunuli do MŠ,
kde už na ně čekali malí
kamarádi. Po vzájemném
představování
si
malí
školáčci sami mohli vybrat,
se kterým velkým klukem
nebo děvčetem si budou
hrát a malovat. Radili se
spolu
o
vybarvování
omalovánek,
velcí
strouhali
a
podávali
pastelky. Obrázky, které
děti vytvořily, pak věnovaly
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I v tomto školním roce probíhá v měsíci listopadu
projekt
IX.
třída
v mateřské
škole.
K prvnímu setkání došlo 9.
listopadu. V průběhu čtvrté

deváťákům a návštěvníci školy si je mohou prohlédnout na nástěnce na chodbě
v prvním patře školy. Ledy byly prolomeny a velcí i malí se vrhli do herny
k hračkám. Deváťáci se rádi vrátili do dětských let. Tvořilo se ze stavebnic (páni
kluci), vařilo se v kuchyňce (děvčata) a rejdilo se s autíčky (všichni). Hodina uběhla
jako voda a při loučení si obě skupiny slíbily, že se zase brzy uvidí.
Ing. Marcela Macigová

Významné
investice obce
v roce 2010
Sportovní areál
V roce 2010 byla zahájena v dolní části obce stavba sportovního areálu, který bude
v konečné podobě zahrnovat fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, univerzální hřiště s asfaltovým povrchem a budovu se sociálním zázemím.
V první etapě, která byla dokončena koncem září, byly provedeny terénní úpravy
celého prostranství a vybudování fotbalového hřiště o rozměrech 45 x 90 m.
Celkové výdaje činily 877.648,- Kč.
Na tuto akci byla přiznána dotace ve výši 461.484,Kč z Programu rozvoje venkova poskytovaná
Státním
zemědělským
intervenčním
fondem
z programu Leader.

Rekonstrukce mateřské školy
V letošním roce byly zahájeny stavební úpravy
mateřské školky provedením rekonstrukce střechy.
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Byla odstraněna původní pultová střecha a nahrazena střechou valbovou se střešní
krytinou Bramac Tegalit. V zadní části byla na balkón dozděna provozní místnost,
která bude sloužit mateřské škole zároveň jako prádelna.
Celkové výdaje na rekonstrukci MŠ v r. 2010 činily 1.437.204,- Kč
Na provedení této akce jsme získali dotaci z Programu obnovy venkova od Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč.
Rekonstrukce školky by měla dále pokračovat zateplením obvodového pláště budovy a výměnu oken a dveří, na které byla podána žádost o dotaci do programu
Zelená úsporám.
Dále pak provedením stavebních úprav vnitřního členění přízemí budovy pro potřeby místní knihovny a základní umělecké školy.

Oprava lesní cesty „V horách“
Po bleskové povodni, která postihla v r.
2009 i naši obec, došlo v lese v horní části
obce k rozlití potoka Ludiny. Proud vody
poškodil lesní cestu tak, že les byl
nepřístupný pro jakoukoliv lesní techniku.
Na
povodňové
škody
na
lesní
infrastruktuře byla vypsána dotace Státním
zemědělským intervenčním fondem. Prostředky
z dotace nám umožnily provést celkovou opravu této
lesní cesty v délce asi 950 m. Bylo doplněno kamenivo,
odstraněna naplavená zemina a v místě křížení
s potokem byly dva trubní propustky nahrazeny
panelovými brody.
Celkové výdaje na provedení opravy činily 1.193.251,Kč
Na akci byla přiznána dotace ve výši 863.619,- Kč.

Zima v honitbě
Podzim a zima, dvě
významná roční období
v životě zvěře. Podzim je
obdobím, kdy si zvěř
musí zajistit dostatek
zásob nutných pro přežití
zimy.
Současné
agrotechnické
lhůty
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sklizně všech druhů porostů /obilí, řepka, kukuřice,…/ jsou velmi rychlé. Situace na
poli se pro zvěř mění doslova ze dne na den. Dnes je zde obilí, zítra je pole
poorané. Tyto rychlé změny potravní nabídky způsobují zvěři nemalé problémy.
Určitou kompenzaci tohoto stavu zajišťují právě myslivci pravidelným a včasným
přikrmováním všemi druhy krmiv. U bažantí zvěře, kterou ale v honitbě nemáme plánovanou, platí pravidlo „poslední klas z pole, první zrno do zásypu“. U zvěře
spárkaté /v našem případě srnčí zvěř/ je situace obdobná. Přikrmovat jadrným
krmivem jsme letos začali od 19. září. Seno se dává do krmelců s prvním trvalým
sněhem. Dřívější podávání sena nemá význam, protože zvěř využívá přírodní nabídku /ostružiní, maliní,…/, a seno začíná brát většinou až při vyšší vrstvě sněhu,
kdy se k přírodním zdrojům již hůře dostává. Navíc se stává, že seno v žebřinách
natáhne vlhkost a může začít plesnivět. Sůl je v krmelcích celoročně.
Samotné přikrmování zvěře je členy mysliveckého sdružení prováděno pravidelně
jednou týdně, většinou v průběhu neděle. Zvěř nasypanou dávku obilí v krmelci
může v některých případech spotřebovat velmi rychle. Stává se potom, že např. ve
čtvrtek nebo sobotu návštěvník lesa může vidět
krmelec bez obilí. Že se ale přikrmuje, pozná podle
pobytových stop zvěře v okolí krmelce /trus, stopy,
zbytky obilí na zemi,…/. Přikrmování jádrem končí
poslední neděli v prosinci a začíná opět na konci

února, a končí s příchodem
jara /na konci března/.
Vynechání přikrmování jádrem v měsících leden a
únor je proto, že u spárkaté
zvěře
/srnčí/
dochází
v těchto měsících ke změně
v trávicím traktu, který se
orientuje na zpracování
tukových zásob získaných
v průběhu
podzimu.
Předložené obilí v tomto
období zvěř sice spotřebuje, ale nevyužije, a
jako nestrávené odchází v trusu pryč. Opětovné přikrmování jádrem od února má
zvěři napomoci k plynulému přechodu na zelenou potravu a omezit tak hlavně
průjmové problémy, zejména na plochách s řepkou.
Každý rok začátkem ledna provádí myslivecké sdružení akci ke zlepšení zdravotního stavu srnčí zvěře. Zakoupené léčivo v hodnotě cca 6 tisíc korun je rozváženo
ve dvou etapách do všech krmelců. Používá se namíchané krmivo s léčivem Cermix
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premix, které má omezit plicní červivost zvěře a likvidaci střečků nosohltanových a
podkožních.
Na vysvětlenou pro čtenáře bych rád objasnil, že myslivci zvěř přikrmují, nikoliv
krmí. Toto je velmi podstatný rozdíl v péči o volně žijící zvěř. Jako poznámku mohu
uvést, že ani v odborné literatuře mezi
mysliveckými odborníky a vědeckými pracovníky není jednotný názor na samotné
přikrmování. Řada z nich hájí teorii, aby se
vůbec nepřikrmovalo, a období zimy by mělo
sloužit jako přirozený regulátor stavů zvěře,
kdy přežijí pouze ti nejsilnější, kteří dají základ
kvalitní budoucí nové generaci.
A nastává pomalu čas zimy. Čas, na který celá
řada z nás čeká. Čas spojený s bohatou sněhovou nadílkou a očekáváním vánočních
svátků. Čas, kdy pozorujeme
z teplého pokoje hustě padající
sněhové
vločky
a
venku
rostoucí
sněhovou
peřinu.
Prostě zimní romantika.
Pro zvěř v honitbě už to taková
idylka není. Vysoká vrstva
sněhu ztěžuje pohyb a možnost
dostat se k přirozené potravě,
tvrdá sněhová krusta zraňuje
srnčí zvěři spárky a kopýtka
/nohy/. Zvěři nevadí ani tak velký
mráz jako vysoká vrstva sněhu,
v horším případě se zledovatělým povrchem. Zvěř v tomto období tvrdé zimy potřebuje hlavně klid.
S romantickou zimou jsou přirozeně spojeny aktivity občanů, kteří jdou do zimní přírody za sportem, relaxací, aktivním odpočinkem. Některé běžkaře doprovází zdatní
psi, někteří nevyjíždí jenom na lyžích, ale také na sněžných skútrech, nebo pokud to
dovolí sněhová vrstva, tak na čtyřkolkách. Mnohem více než stávající cesty je lákají
náročné terény na polích a v lese, bez ohledu na následky.
Závěrem tohoto článku bychom my, myslivci, chtěli požádat Vás, vážené čtenáře,
ale i ostatní spoluobčany, o pomoc při zajištění vhodného prostředí pro těžce zkoušenou zvěř v zimním čase. A nemusíme udělat až tak moc, stačí si např. pohlídat
svého psího průvodce, když projíždíme krajinu na běžkách. Stačí, aby Váš psí miláček prohnal srnčí kus vysokou rychlostí několik desítek m etrů, a s velkou pravděpodobností tento štvaný srnčí kus pojde na zápal plic. Ani lesem burácející sněžný
skútr nebo čtyřkolka moc klidu zvěři nepřidá.
Ukončil bych tento článek přáním, abychom se v zimní zasněžené krajině, která
sama o sobě je krásná, chovali tak, aby byla příjemným prostředím pro všechny,
kteří se v ní pohybují.
P. S. Pohodové prožití svátků vánočních a příjemné a ničím nerušené zážitky v
zimní přírodě Vám všem od srdce přejí členové mysliveckého sdružení Střítež nad
Ludinou.
Ing. Luboš Bartoš, Ph.D.
myslivecký hospodář MS
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Tělovýchovná jednota
bilancuje rok 2010
Leden a Únor
V lednu spoluúčast na Tříkrálové sbírce.
V pátek 12.2.2010 organizace 3. plesu TéJé a v neděli 14.2. 2010 Maškarní
karneval pro děti.
Březen
18. 3. - Jarní cvičení pro zdraví, krásu a pohodu – dance aerobik a posilování
problémových partií – cvičení pro veřejnost – s cvičitelkou Helenou Jordánovou
25.3. - Jóga pro všechny s cvičitelkou Danuškou z Hranic
27.3. - Jedeme na zimák do Nového Jičína – zájezd na bruslení – J.Jordán
28.3. - Regionální otevřená autorská přehlídka pohybových skladeb ČASPV pro rok
2010 Účast se skladbou: Hrajeme si s balónky- vedoucí: .S. Tóthová,
vystupující: S.Tóthová, A.Klumparová, K.Röderová, D.Fojtiková, A.
Švecová, J.Sekaninová, L.Jordán, M.Wolfram
Duben
8. 4. – Zdravotní cvičení s overbally a s činkami s cvičitelkou Janou Havlíkovou
10.4. -43. ročník Běhu vítězství v Hranicích:
Běh 120m dívky
7. místo
Viktorie Šváčková
Běh 300m hoši
19. místo Dominik Röder
20. místo Lukáš Jordán
25.místo David Klumpar
Běh 500m předáci
2.místo
Daniel Fojtik
14. místo Jan Švec
Běh 500m předžačky
11. místo Barbora Tóthová
13. místo Natálie Hostašová
15. místo Kateřina Röderová
16. místo Aneta Klumparová
Běh 1000m žáci ml.
12. místo Jiří Strnad
Běh 1000m žačky ml.
5.místo
Karolína Mlčáková
6. místo
Diana Fojtiková
7. místo
Kateřina Lukačková
Běh 2000m žáci st.
11. místo Jiří Hapala
13. místo Tomáš Rýpar
Běh 1500m žáčky st.
7.místo
Lucie Vrátná
Běh 4000m dorostenci
8.místo
Daniel Pavlas
15.4. – Cvičení na „bossu“ s cvičitelkou Lídou Škrdlovou – cvičení pro veřejnost
23. 4. – 24. 4. – Ženy v pokušení si vyšlápnout – turistická akce pro ženy – Uhřínov
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až Středoletí, účast: N. Šváčková, H. Jordánová, L. Koláčková, J.Pajdlová, I.
Levová,
B. Švecová, Z.Klumparová
24. 4. – Regionální otevřená soutěž mládeže v přírodě – Medvědí stezkou 2010 ve
Skaličce
Kategorie st. žákyně:
2.místo
A.Snohová a I.Záblocká
Kategorie st žáci:
3. místo
J. Šváček a J. Hapala
4. místo P. Mikulík a M. Krutil
Kategorie dorostenky:
K.Čočková a H. Šortnerová
Kategorie dorostenci :
2.místo
D. Pavlas a. Březina
Květen
8. 5. – Regionální soutěž v atletice v Přerově
Kategorie ml. žákyně I.:
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
Kategorie ml. žákyně II.:
2.místo
Kategorie st.žákyně III.:
2.místo
7. místo
9. místo
Kategorie st. žákyně IV.:
1.místo
Kategorie dorostenky : 1.místo
2. místo
3. místo
Kategorie ml. žáci I.
: 1.místo
2. místo
Kategorie ml. žáci II.
: 3.místo
6. místo
7. místo
Kategorie st. žáci III.
: 1 místo
Kategorie st. žáci IV.
: 1.místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
Kategorie dorostenci
: 1.místo
3. místo
Kategorie muži:
1. místo

Tereza Maléřová
Lenka Zadrobílková
Kateřina Maléřová
Viktorie Šváčková
Veronika Vališová
Karolína Mlčáková
Alexandra Holčáková
Diana Fojtiková
Iveta Záblocká
Božena Ptáčková
Veronika Cibulková
Kateřina Koláčková
Lukáš Jordán
Dominik Röder
Daniel Fojtik
Martin Hollas
Matyáš Wolfram
Lukáš Rössner
Jakub Březina
Jan Hulák
Martin Krutil
Tomáš Rýpar
Petr Mikulík
Daniel Pavlas
Pavel Šulc
Jiří Králík

22. 5. – Krajské kolo – Medvědí stezka 2010 – Nová Hradečná – učast hlídky
v kategorii
St. žačky Adéla Snohová a Iveta Záblocká, a v kategorii dorostenců Daniel
Pavlas a Jakub Březina
29. 5. – Krajská soutěž v atletickém čtyřboji v Přerově:
Kategorie ml. žáci I.:
2.místo
Dominik Röder
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Kategorie st. žáci IV.:
Kategorie dorostenci:
Kategorie muži
:
Kategorie st. žákyně III:
Kategorie st. žákyně IV:
Kategorie dorostenky :

3.místo
3. místo
1.místo
3.místo
2.místo
3. místo
1.místo
2. místo

Jakub Březina
Daniel Pavlas
Jiří Králík
Karolína Močálová
Adéla Snohová
Iveta Záblocká
Božena Ptáčková
Veronika Cibulková

Červen
6.6- Vystoupení country tanců na Den dětí – vedoucí nácviku sl. S.Tóthová
11.6-13. 6. – Republikové finále soutěže mládeže v přírodě „Medvědí stezkou 2010“
Ve Sklárně u Žihle v Jižních Čechách
Kategorie starší žákyně IV.:
5. místo
hlídka Adéla Snohová a Iveta Záblocká
18.6. -20. 6. – Republikové finále atletiky ČASPV 2010 v Houšťce u Staré Boleslavi
v atletickém středisku Emila Zátopka
Kategorie ml. žákyně II.:
33. místo Veronika Vališová
Kategorie st. žákyně III:
23. místo Karolína Mlčáková
Kategorie st. žákyně IV:
25. místo Adéla Snohová
26. místo
Iveta Záblocká
Kategorie dorostenky :
1. místo
Božena Ptáčková!!
18. místo
Veronika Cibulková
21. místo
Kateřina Koláčková
Kategorie ml. žáci I.:
29. místo Dominik Röder
Kategorie st. žáci IV:
23. místo Jakub Březina
Kategorie dorostenci:
26. místo Daniel Pavlas
Kategorie muži
:
2.místo
Jiří Králík!!
7. místo
Martin Šatánek
Srpen
28. 8. – Dračí lodě – Skalička 2010 – TJ Střítež a obec Střítež
2. místo!! – posádka: kapitán Jiří Jordán, manažer Petr Pajdla, Marie
Šváčková, Karel Šváček, Helena Jordánová, Karel Jordán, Zuzana Jordánová,
Lenka Koláčková, Tomáš Pavel, Václav Foltas, Lukáš Škrhla, Ondřej Škrhla,
Bedřich Čoček, Kateřina Koláčková, Ivan Šatánek, Daniela Krajčová, Michal
Třetina, Adam Vinklárek, Veronika Gruzsková, Klára Smetanová, Pavel
Cvešper, Pavel Klumpar, Radim Haitl
Září
3.9. -5. 9. – Víkend snů – sportovní seminář pro ženy v Jánských lázních
Účast:Eva Wolframová, Bohdana Švecová, Martina Hapalová, Zuzana
Klumparová, Helena Jordánová, Daniela Krajčová,
Romana Třetinová, Jarmila Pajdlová
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19. 9. – Vyhlášení nejlepších sportovců sezony 2010 u příležitosti Střítežských
hodů:
Božena Ptáčková z Jindřichova, Jiří Králík z Olšovce
Adéla Snohová a Iveta Záblocká ze Stříteže nad Ludinou
Říjen
29. 10. – Výroční členská schůze TJ Střítež n. L.
30. 10. – Brigáda na sběr kameni na dolním hřišti
Zahájení pravidelného cvičení všech složek. Dobrovolní cvičitelé: Simona Tóthová,
Martina Hapalová, Václav Foltas, Václav Mikulík, Bedřich Čoček, Jarmila Pajdlová,
Naďa Šváčková, Eva Wolframová, Jiří Jordán
Listopad
6.11. - Regionální soutěž v přehazované a vybíjené v Oseku nad Bečvou
Družstvo TJ Střítež n.L.- 4.místo v přehazované
Hráli: A. Snohová, I,Záblocká, J. Hapala, K. Venclová, M.Fůsek, M. Staněk, D.
Menšíková, J. Zapletal
26.11. -Adventní věnec – zkus to taky – akce pro maminky, babičky a děti
Zpracovala dne 1. 12. 2010 Bc Naďa Šváčková – TJ Střítež nad Ludinou

Perníkový
věnec
od Hanky
recept:
800g hl. mouky
300g cukru
5 vajec
4 lžíce medu
3 lžičky ml. skořice
2 lžičky hřebíčku
1 lžička mletého anýzu
1 neplná lžička sody bikarbona
vajíčko na potření
poleva: 1 bílek, 18 dkg ml. cukru
Balicí papír zakroutíme do věnce a konce zalepíme páskou a zamotáme celé alobalem. Potřeme tukem a položíme na plech. Těsto vyválíme na 3 mm a vyřežeme
potřebné tvary, které aranžujeme na věnec. Věnec upečeme. Po vychladnutí papírovou formu pomocí nůžek opatrně vystříháme. Ozdobíme bílou polevou. Dále dozdobíme jehličnatými větvičkami, mašlemi a svíčkami.
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Změna jízdního řádu
autobusů
Na základě připomínek občanů (zejména studentů) bude, s platností od 12. 12.
2010 do 10. 12. 2011, změna jízdního řádu. Autobusový spoj z Hranic č. 325 bude
v neděli odjíždět z autobusového nádraží v 16,20 a spoj č. 226 bude odjíždět
v 16.50 z Jindřichova směr Hranice. V Hranicích bude v 17.15 a studenti odjíždějící
směr Brno stihnou vlak v 17.19.

Harmonogram svozu
domovních odpadů
Pondělí 6.12. 22.12. 20.12. 3.1. 17.1. 31.1. 14.2. 28.2. 14.3. 28.3. 11.4.
Úterý
26.4.

Přednáška: „My a náš partner,
děti…“
Je mnoho způsobů, jak dát na vědomí svým blízkým,
„Mám tě rád (a)“.
Otázka zní: „Rozumí našemu podání náš manžel (ka), potomek, či rodič?“
Mnozí z nás mají dobrou intuici a jednají pocitově. Jsou však
i tací, kteří partnera nebo odpověď na tuto otázku stále ještě hledáme.
Je vítán každý, kdo chce předcházet zbytečným neshodám. Mnozí z nás
se naučí lépe poznat nejen svou rodinu, ale i své kolegy. Chce to jen chuť
a odvahu něco pro sebe podniknout.
V zasedací místnosti obecního úřadu ve Stříteži n. L.
ve středu 12. 1. 2011 v 16.30 hod.
Těším se na vaši návštěvu.
Poradce celostní medicíny Olga Majkutová
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