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Obce Stříte ž nad Ludinou

Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna se již
tradičně konala charitativní Tříkrálová sbírka.
Do sychravého dne se
v naší obci vypravilo
šest skupinek dětí. U
každého domu zazpívali
písničku a popřáli štěstí,
zdraví. Výsledek sbírky
byl v letošním roce opět
o něco vyšší, než v tom
loňském.
Děkujeme všem koledníků, ale i zaměstnancům školy za přípravu pohoštění
a pomoc při organizaci sbírky.
Č.
úseku
1

Úsek
Horní konec

Vedoucí

Děti
Terezka a Katka Maléřovy, Martina Černá
Matyáš Wolfram, Jan Švec, Anna
Švecová
Barbora Tóthová,
Aneta Klumparová,
Diana Fojtíková
Lucie Röderová, Iveta Záblocká,
Kateřina Röderová
Daniel Fojtík, Petr a Adéla Snohovi
Kateřina Čočková,
Lukáš a Marek Jordánovi

2

Střed obce

Tereza Hynčicová
Eva Wolframová

3

Dolní konec (Dědina)

Simona Tóthová

4

Záhumení

5

Kocanda a okolí

6

Zahrady a okolí křižovatky na Bělotín

Josef Hynčica
Kristýna Čočková
Lucie Koláčková

Celkem

Vybráno
6.441,3.590,4.025,4.641,5.790,2.066,26.553,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------V sobotu
2.dubna
uspořádali včelaři brigádu, při níž vysázeli
přes 50 stromů lípy
srdčité. Doufáme, že se
stromky ujmou a výsadba aleje podél polní cesty Do Dubravy bude sloužit nejen včelkám, ale
pomůže odstínit hluk od nedaleké dálnice, nebo vytvoří příjemné prostředí
pro procházky v okolí naší obce. Brigády se zúčastnilo také několik nových
členů svazu včelařů, kteří jsou velkou nadějí, že včelaření v naší obci neza-

Včelaři vysadili
lipovou alej

nikne. Přeji těmto mladých včelařů, aby u tohoto krásného a
užitečného koníčku vydrželi.
Všem brigádníkům děkuji, za
přispění ke zlepšení
životního
prostředí v obci.
P. Pajdla
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Již tradičně se scházíme druhou květnou neděli k oslavě Svátku matek.
Letos termín připadl
na neděli 8. května. Sál
Bílého domu ve Stříteži nad Ludinou byl zaplněn do posledního
místečka. Maminkám,
babičkám i dalším příbuzným popřály děti všech věkových kategorií, od
nejmenších dětí z MŠ až po největší deváťáky ze ZŠ. Pásmo scének, básníček, písniček a tanečních vystoupení zpříjemnilo sváteční odpoledne. Každá maminka si ke
svému
úsměvu
nesla ještě malý
dárek i přáníčko.
Nutno říct, že se
slunečná neděle
skvěle vydařila!

Oslava Svátku
matek

Děkujeme všem
pedagogickým
pracovníkům
a
žákům školy.
Naďa Šváčková předsedkyně kulturní komise
Foto: Jiří Jordán
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V neděli 1. května se
ve Stříteži nad Ludinou sešli členové sborů dobrovolných hasičů z Jindřichova, Olšovce, Partutovic a Stříteže, aby společně oslavili svátek svatého Floriána a

Oslava Svátku sv.
Floriána

uctili jeho památku. Florián byl důstojníkem římské armády, který se zastal a
postavil na stranu tehdy utlačovaných křesťanů. Za tento čin byl zatčen,
mučen a nakonec svržen do řeky s mlýnským kamenem na krku. Florián,
který zemřel mučednickou smrtí 4. května roku 304 našeho letopočtu, je příkladem člověka, který šel vstříc nebezpečí a obětoval se pro své bližní. Stal
se tak patronem proti nebezpečí vody, ale i ohně.
Hasiči a čestní hosté se před hasičskou zbrojnicí seřadili do slavnostního
průvodu. Za doprovodu dechové hudby Partutovjanka se pak průvod vydal
středem obce do kostela sv. Matouše, kde se všichni zúčastnili slavnostní
mše svaté. Poté položili věnec k pomníku T.G.Masaryka. U pomníku pronesl
krátký proslov starosta obce Petr Pajdla, v němž připomněl památku padlých v obou světových válkách, ale také památku všech zemřelých členů
hasičských sborů, kteří se této dobrovolné činnosti v našich obcích za těch
více než 100 let věnovali.

Hasičský sport
Po vydařeném okresním kole v hasičském sportu odstartoval seriál Velké
ceny okresu Přerov
Po první polovině letošní Velké ceny okresu Přerov mají naši mladí hasiči na
svém kontě čtyři vítězství a z toho tři v řadě. Pouze dva závody se nevydařily, ale i tak si drží první příčku ve Velké ceně okresu Přerov. Teď vás seznámíme s výkony našich starších a mladších žáků na jednotlivých soutěžích.

4. 6. 2011 proběhla první soutěž VC v požárním útoku v Opatovicích. Soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků. Náš sbor vyjel na tuto soutěž
hned se třemi družstvy, jedno družstvo tvořili mladší žáci a zbylé dvě družstva byly v kategorii starší. Jako první se nám představilo družstvo mladších žáků, které se umístilo na 6. místě z 12 družstev. Starší žáci napsaní na
listině jako Střítež I se umístili na nepopulárním 4. místě, jelikož pravý proud
prostříkal tři sekundy. Družstvo Střítež II se umístilo bohužel na posední
příčce a to na 17. místě.
5. 6. 2011 proběhla soutěž v požárním útoku v Paršovicích, která se započítává do VC okresu Přerov. Soutěžili jsme v kategorii mladších a starších žáků. Bohužel ani dnes se našim mladším žákům nedařilo. I přes podporu
starších žáků se umístili na 8. místě z 10 družstev. Družstvo Střítež I. si napravilo reputaci a s časem 13,97s. suverénně soutěž vyhrálo. Je vidět, že i
nadále patří mezi nejlepší družstva. Družstvo Střítež II se soutěže neúčastnilo.
18. 6. 2011 se po náročném víkendu, který prožili starší žáci na krajském kole v Uhelné, konal další závod v požárním útoku v Henčlově. Tento závod se
také započítává do celkového hodnocení VC okresu Přerov. Na tuto soutěž

jela od nás dvě družstva. Mladšímu družstvu se moc nedařilo a s časem
27,96s se umístili na 7. místě. Stejně na tom byli i starší žáci a s časem
19,20s skončili na 7. místě.

19. 6. 2011 se konala soutěž v požárním útoku v Troubkách. Sjela se tam
spousta družstev i z jiných okresů. Mladší žáci se s časem 32,82s umístili na
8. místě. Starším žákům přálo štěstí. Jejich výkon byl výborný a s časem
13,06s obsadili 1. místo.
25. 6. 2011 se konala soutěž v požárním útoku v Pavlovicích u Přerova. Našim mladším žákům se to po dlouhé době podařilo a s časem 18,95s se
umístili na krásném bramborovém místě. Nejdříve se nám předvedla naše
elita a ta potvrdila, že sem nepřijela zbytečně. S časem 13,53s se umístili na
1. místě. Naše druhé družstvo starších na tom bylo o něco hůř a s časem
22,52s se umístili na 10. místě.
26. 6. 2011 ukončil závod v Drahotuších první polovinu VC. První běželi
mladší žáci a naši se představili hned při druhém útoku a s časem 21,34s se
umístili na 5. místě. Po mladších žácích se chystali na základnu starší žáci.
První družstvo v tom lepším složení dosáhlo času 14,09s a s tímto časem se
umístili na 1. místě. Druhé družstvo se s časem 32,89s umístili na 16. místě.
Doufáme, že se nám bude dařit i posledních 6 závodů, a že se nám splní
sen.
Zároveň zveme všechny příznivce hasičského sportu na zakončení letošní
Velké ceny okresu Přerov. To se uskuteční, stejně jako v loňském roce, ve
Stříteži nad Ludinou před základní školou, v neděli 11. září dopoledne.

Přijďte nám fandit!
Mladí hasiči opět
vítězně,
tentokrát
na
krajské
úrovni.
Sdružení hasičů
ČMS
Olomouckého kraje
a Obec Uhelná
(okr. Jeseník) v
sobotu 11. června
uspořádali
krajské kolo hry Plamen mladých hasičů. V areálu, který připomínal spíše
pole po sklizni sena než sportovní hřiště, závodilo 10 družstev mladých
hasičů ze všech pěti okresů Olomouckého kraje, která bojovala o postup
do republikového kola. Přerov reprezentovala družstva mladých hasičů

z Opatovic a Stříteže nad Ludinou. Po úvodních dvou disciplínách vedlo
družstvo Bludova před Stříteží a Opatovicemi. Pro střítežské byla účast na
krajském kole premiérou, což se projevilo v dalším průběhu soutěžního
dne. Následující dva štafetové běhy důsledkem velké nervozity a hlavně
chybějícími zkušenostmi nezvládli a propadli se na pátou příčku. Opatovičtí
potvrdili, že nepřijeli pouze na účast a před útoky hájili druhou pozici. O
tom, že požární útok je královskou disciplínou hasičského sportu, se mohli
přesvědčit všichni, kteří vydrželi až do posledního pokusu. První kolo požárních útoků ovládlo vedoucí družstvo z Bludova, které si již tímto pokusem zajistilo postup na republiku. Boj o další medaile začal gradovat již
v úvodu druhých pokusů. Za Bludov s časem 15,99 s. se řadila další družstva s časy pod 17 vteřin. V tu chvíli již soutěžící počítali body a Opatovice
za šesté místo braly stříbrné medaile. Na startu se již chystalo poslední
družstvo ze Stříteže nad Ludinou, které po drobných chybách předvedlo nejrychlejší požární útok dne a časem 15,02 s. obsadilo první místo.
V celkovém součtu bodů všech disciplín získala družstva přerovského okresu shodně 20 bodů a rozhodl rychlejší čas požárního útoku, který zvládli lépe střítežští. Celkově zvítězili mladí hasiči z Bludova, kteří budou reprezentovat Olomoucký kraj na republikovém kole před družstvem ze Stříteže nad
Ludinou a Opatovicemi. SDH Střítež nad Ludinou tímto děkuje kolektivu
mladých hasičů za vzornou reprezentaci naší obce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokračování stavby sportovního areálu
Po provedení terénních úprav a vybudování fotbalového hřiště v loňském
roce se pokračuje v postupném budován sportovního areálu na dolním konci. Přestože letos jsme těsně neuspěli s žádostí o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště z programu Leader, iniciativy se chopili hasiči a rozhodli se
vlastními silami vybudovat alespoň zpevněnou nástupní plochu pro hasičský sport. S přibývajícími úspěchy v hasičských soutěžích se v naší obci
rozšiřuje zájem dětí o tento sport. Je tedy žádoucí zajistit i potřebné zázemí,
aby jejich zápal a sportovní nadšení zase rychle neopadlo.
V současné době je vybagrována plocha s rozměry 15 x 6 m přiléhající k
fotbalovému hřišti a čeká se jen na oschnutí terénu po vydatných deštích,
aby mohl být navezen štěrk a položena zámková dlažba.
Děkujeme tímto všem ochotným pomocníkům, kteří ve svém volném čase již
přiložili, nebo jsou připraveni přiložit ruku k dílu. Dík patří také firmám, které
přispívají ke zdárnému průběhu této akce ať už materiálně nebo zapůjčením
techniky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střítežští draci ve Skaličce
V loňském roce se naše posádka poprvé zúčastnila závodu dračích lodí na
přehradě ve Skaličce. Posádka, sestávající z dvaceti pádlujících a jednoho
bubeníka, byla převážně složena z naprostých začátečníků, kteří v dračí lodi
seděli poprvé. Přesto si od prvé rozjížďky vedla výborně a nakonec se umís-

tila na stupních vítězů a získala stříbrné medaile.
Nejde ani tak o vrcholnou sportovní akci, jako spíše o společenskou událost. Zveme proto všechny zájemce, kteří mají rádi zábavu a nebojí se vody,
aby se včas přihlásili k závodu u N. Šváčkové, tel. 731 188 026, svackova.nada@seznam.cz , nebo P. Pajdly, tel. 602 514 335. Letošní ročník se jede
v sobotu 27. srpna od 10 hodin.
A vy ostatní můžete přijít alespoň povzbuzovat!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Každoročně se naši závodníci z TJ Střítež nad Ludinou účastní soutěže dvoučlenných hlídek v běhu přírodním terénem. Pořadatelem závodu je Regionální
centrum Sportu pro všechny v Přerově.
Letos se akce konala v sobotu 7. 5. 2011
ve sportovním areálu v Ústí u Hranic.
Hlídka musela zvládnout následující úkoly: tábornické dovednosti, práci s mapou, znalost přírody a vlastivědy,
značky, boduje se součinnost hlídky, zdravověda a orientace v terénu, to
vše na čas.

Střítežáci
na medvědí
stezce

Přinášíme výsledky:
kat. mladší žactvo:

1. Daniel Fojtik a Václav Haitl,

kat. starší žactvo III.:

4. Kateřina Röderová a Diana Fojtiková,
5. Aneta Klumparová a Barbora Tóthová,
kat. dorostenky:
7. Hedvika Šortnerová a Lucie Koláčková,
kat. dorostenci:
2. Daniel Pavlas a Jakub Březina
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Již každoročně začíná Tělovýchovná jednota Střítež nad Ludinou svůj kalendářní rok dvěma společenskými akcemi
pro malé i velké. A tím je ples TéJé a
karneval pro nejmenší. Ten se těší velmi
hojné návštěvnosti dětí i rodičů ze Stříteže i okolí. Letos si děvčata Marie
Šváčková a Simona Tóthová připravila
pro děti úvodní pohádku „O koblížkovi“.

Okénko do
naší tělovýchovy
medvědí
V průběhu zimního i jarního období probíhá florbal mládeže „ z hor“

v místní stařičké sokolovně pod vedením Václava Foltase ml. Velmi oblíbenému florbalu se věnují celoročně také starší chlapci pod vedením cvičitelky
Martiny Hapalové. Díky Obecnímu úřadu ve Stříteži n. L. a vedení Základní
školy ve Stříteži n. L. můžeme využívat na své sportovní volnočasové aktivity v odpoledních i večerních hodinách prázdné prostory vedle školní jídelny. Ve čtvrtek večer pěkně udržovanou plochu využívají střítežské ženy
ke zdravotnímu cvičením, ke cvičení kalanetiky, ke cvičení na gymnastikballech s prvky jógy. Každý pátek zase pracuje kroužek smíšeného žactva
pod vedením Simony Tóthové. Děkujeme škole, že můžeme tyto hezké a
poměrně ještě nové prostory využívat.
I naší sportovní organizace se dotkla finanční „aféra“ Sazky a to ve
dvou rovinách. Nedostali
jsme od zastřešující organizace
Sportu
pro
všechny, působící po
ČSTV, takovou finanční
podporu jako v jiných letech. Za druhé nebylo dostatek finančních prostředků na uspořádání finálových republikových
soutěží jak v atletickém
čtyřboji,
tak
soutěže
v přírodě
Medvědí
stezkou 2011.
Ale abychom jenom
nesmutnili. Naše TJ Střítež n. L. dostala nabídku
k nácviku celorepublikové hromadné skladby s názvem „Mezi hvězdami“.

Skladba se bude připravovat pro vystoupení na XV. Všesokolském sletu v
Praze v roce 2012. Jako sportovní náčiní bude použito speciálně vyvinuté
náčiní tzv. kulón. Jsem ráda, že se v naší obci opět našli obětaví cvičitelé.
Cvičitelky E. Wolframová a S. Tothová se budou účastnit více jak rok dopředu víkendových nácvičných srazů převážně v Hradci Králové. Zajímavé
jsou i dresy. Akce bude celkově finančně nákladná jak na kostýmy, náčiní,
dopravu, ubytování i stravu. Ale už víme, že všechna námaha za pobyt a cvičení v Praze stojí zato!!!
I v tomto roce se nám v květnových dnech podařilo uskutečnit akci pro
veřejnost s názvem „Jarní cvičení pro zdraví, krásu a pohodu“. Ženy si mohly pod vedením odborných cvičitelek vyzkoušet různé typy cvičení ( dance
aerobic a posilování s Helou Jordánovou, zdravotní cvičení s overbally a
činkami s Janou Havlíkovou, cvičení na balančních polokoulích BOSSU
s Lídou Škrdlovou. Největší úspěch sklidila v současnosti tolik populární
ZUMBA (=spojení aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců). Můžu slíbit zájemkyním ze Stříteže i okolí, že budeme s cvičitelkou Zumby Helenou
Bachorecovou jednat o možnosti dalších hodin pro naše zumbychtivé ženy.
A co nás ještě na konci prázdnin čeká. Budou to opět jako loni, tolik
pro střítežáky úspěšné Dračí lodě ve Skaličce (z 19 posádek získal náš tým
2. místo!). V tomto čase dávám dohromady posádku všech šikovných, co
umí držet pádlo a vody se nezaleknou, protože Dračí lodě 2011 ve Skaličce
se blíží. Tentokrát budeme mít opět nové trička (loňská nevydržela nápor
vody). Budeme rádi, když nás přijedete povzbudit na přehradu ve Skaličce
v sobotu 27. 8. 2011 od 10.00 hod. Závody budou probíhat do pozdních odpoledních hodin. Kdo bude chtít, může navštívit i večerní diskotéku. Aťˇ žijí
Dračí lodě 2011!
Za TJ Střítež n. l. zpracovala: Naďa Šváčková, předsedkyně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V sobotu 5.2.2011 se celá farnost přišla rozloučit se
zemřelým farářem
P.Františkem
Adamcem, který zde působil od r. 1992. Sešlo se téměř 300 osob,
včetně lidí z okolních vesnic a z jeho bývalého působiště v Babicích a Janovicích. Pohřbu se zúčastnilo
18 kněží, včetně olomouckého biskupa Mons. Josefa
Hrdličky, generálního vikáře Mons. Mgr. Josefa Nuzíka a děkana P. Jiřího Doležela. Na zádušní mši svaté
spolupracovali i ministranti z Jindřichova pod vedením Aloise Prokeše, scholy a varhaníci ze Stříteže a
z Jindřichova. Jako hosté varhaník a zpěvačka z Oder.

Ze střítežské
farnosti

Správu farnosti převzal hranický děkanát a do farnosti dojíždějí na bohoslužby P.Jiří Doležel,děkan a P. Iosif Altman,kaplan. Veškeré požadavky na
církevní služby (křest, sňatek, pohřeb) je třeba hlásit Farnímu úřadu
v Hranicích, Školní náměstí č. 38.
Od letošního února působí ve farnosti zvolená pastorační a ekonomická rada, jako pomocný a poradní orgán faráře při správě majetku farnosti a při
vytváření živého společenství věřících.
Farnost byla dne 25. 5. 2011 poctěna neoficielní návštěvou asi 40 pracovníků kurie olomouckého arcibiskupství v čele s arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem (na počátku jejich jednodenního výletu). Po společné modlitbě
v kostele všechny přivítal děkan P. Jiří Doležel, a s historií kostela a farnosti
je seznámila Ludmila Šatánková.
Hosté mohli shlédnout malou foto-výstavku z historie kostela a z doby působení P. Františka Adamce. Všem hostům se velmi líbil upravený střed obce s kostelem a kapličkami.
Slavnost „Božího Těla“ se ve farnosti konala v neděli 26. 6. odpoledne ve 14
hod., průvodem z kostela ke čtyřem oltářům v kapličkách na návsi. Následovala pak mše svatá. Tato slavnost byla obnovena ve farnosti po 42 letech
(naposledy se konala v sobotu odpoledne 7. 6. 1969). Za minulého režimu
byly venkovní církevní akce zakázány. Po roce 1990 se slavnost s průvodem
nekonala nejprve pro zábor návsi při stavbě nové školy, pak pro opravy kapliček a pak již zdejší farář P.František Adamec nemohl venkovní slavnost
vykonávat ze zdravotních důvodu. Organizaci letošní slavnosti zajistila pastorační rada. Slavnost se vydařila, za účasti asi 100 lidí. Protože se pro tuto
slavnost z minulosti nedochovaly korouhve, baldachýn, ani procesní lampy,
byl tento průvod skromnější, ale neméně radostný. Nový procesní kříž zhotovil Matouš Mlčák. Interiéry kapliček byly vyzdobeny květinami, které donesly ženy ze svých zahrádek a u dveří kapliček byly postaveny (podle pamětníků) z každé strany břízky, které daroval Libor Mík. Kromě duchovního
zážitku byla tato slavnost pro starší generaci také milou vzpomínkou na dětská a mladá léta, prožívaná při těchto slavnostech.
Česká republika a Římskokatolická církev konají přípravy k oslavě jubilea
1.150 výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které
připadá na r. 2013.
K tomuto slavnému výročí obdržela ČR příslib papeže Benedikta XVI o jeho
osobní účasti na těchto oslavách. Na toto významné jubileum vyhlásila Česká biskupská konference tříletou přípravu: rok 2011- Rok křtu; rok 2012- Rok
biřmování; rok 2013- Rok eucharistie.
Na podzim začne příprava na biřmování v r. 2012 pro přihlášené zájemce. Je
možné se ještě přihlásit.

Organizační připomínka:
Ženy z farnosti se starají o údržbu a výsadbu dvou kněžských hrobů na hřbitově. Farnost nechala opravit pomník na hrobě P. Vrzala a P. Adamce. Dovolujeme si požádat všechny, kteří rozsvěcují na tomto hrobě světla, aby
používali do lamp na pomníku plechové kalíšky, které se neroztékají.
Všechny ostatní kalíšky - černé, červené, olejové červené, svíčky všeho
druhu, se vesměs roztékají, hoří, poškozují lampy a vytváří na mramoru
skvrny, které nejdou odstranit. Tato světla pokládejte proto, prosíme, na
dlažbu na hrobě, ale ne na pomník a jeho obruby, ani do lamp na pomníku.
Děkujeme.
Šatánková L.
Nezapomínáme na naše dřívější spoluobčany a farníky:
Mezi novými držiteli čestného uznání
Ceny hejtmana Moravskoslezského
kraje v r.2010 je opavská básnířka a
výtvarnice Jana Surovcová (rodačka ze
Stříteže n.L.č.110). Ocenění dostala za
sbírku
poezie
„Cesty
poznání“,
s vlastní ilustrací. Cena hejtmana je
každoročně udělována u příležitosti
Mezinárodního dne zdravotně postižených. Je určena autorům literárních,
publicistických, zpravodajských a dalších děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společné integrace. Na obrázku Jana Surovcová přebírá ocenění z rukou hejtmana Jaroslava Palase.
Maminka
Laskavé oči barvy pomněnky,
nezapomenutelné mateřské polibky
rty nejdražšími…,
vzpomínky noří myšlenky,
v kadeře kučeravé choulím se…
cítím stisk objetí, tlukot srdce nejdražší ceny,
teplo mateřské…
Vzpomínám…
dětství, tvá přítomnost,
vzácné chvíle, prozářené mateřskou láskou…
Díky maminko!…
vzpomínky na tebe žijí v mém srdci,
nikdy, nikdy nevymizí…
Jana Surovcová

Jsme rádi, když můžeme fotokroniku obce
obohatit o některou fotografii ze soukromých
archívů. Někdy se ale stává, že nemůžeme identifikovat dům, či osoby na fotografii. Tak je tomu i v případě dvou fotografií, které nám poskytla paní Kolářová. Prosíme pamětníky, pokud poznají, který dům je na fotografii, aby nám
pomohli.

Poznáte dům
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Zákon o kronikách obcí
je sice velmi stručný. Ve
svém prvním z šesti paragrafů však ukládá
každé obci vést kroniku, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.
Od roku 2005 pracuje jako kronikářka v naší obci Mgr. Helena Jordánová. Ta
se však, vzhledem ke svému pracovnímu vytížení, nemůže této činnosti nadále věnovat.
Přivítáme proto případné zájemce, kteří by byli ochotni ujmout se vedení kroniky naší obce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V loňském roce byla zahájena rekonstrukce mateřské školy stavbou nové střechy. Letos se podařilo zajistit financování
pro pokračování stavebních úprav této budovy. Po ukončení školního roku byly zahájeny úpravy
vnitřních prostor v přízemí i prvním patře. Účelem je přebudování přízemí pro
potřeby základní umělecké školy a
místní knihovny. Z původních sociálních zařízení vznikne další učebna
pro ZUŠ-ku. Upravené prostory pak
budou moci využívat také například
spolky pro svoji zájmovou činnost.
V mateřské škole v 1. patře jsou
upravovány sociální zařízení, aby vyhovovaly současným hygienickým
požadavkům. Dále bude dokončena
provozní místnost s prádelnou pro
potřeby školky v místě původního
balkónu.
Celk.náklady letošní rekonstrukce činí 1.214 tis. Kč. Dotace z programu obnovy venkova poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj je 400 tis. Kč.

Hledá se kronikář

Rekonstrukce
školky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledky hospodaření obce za r. 2010 a rozpočet na r. 2011
Závěrečný účet
za r. 2010 (Kč)

PŘÍJMY

Schválený rozpočet
na r. 2011 (Kč)

Daně z příjmu fyzických osob

2 114 352

1 900 000

Daně z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty

1 428 872
2 896 162

1 500 000
2 700 000

259 934
528 734

270 000
500 000

Poplatek za komunální odpad a ost.poplatky
Daň z nemovitosti
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Celkem daňové příj my
Les - pěstební činnost

7 228 054
384 395

6 870 000
340 000

297 552
160 848

266 000
60 000

73 596

58 000

916 391
500
3 585 573

724 000
10 000
2 175 603

Zapojení zústatku běžného účtu
Splátka státní půjčky z fondu rozvoje bydlení

0
-700 000

638 097

Splátka státní půjčky na vodovod

-351 700

-351 700

-1 051 700

286 397

10 678 818

10 066 000

Příjmy z pronájmu majetku
Ostatní nekapitálové a nedaňové příjmy a příspěvky, úroky
Splátky poskytnutých půjček FRB
Celkem nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy - příjem z prodeje pozemků a ost.majetku
Přijaté dotace

Celkem financování
PŘÍJMY CELKEM

Závěrečný účet
za r. 2010 (Kč)

VÝDAJE

Schválený rozpočet
na r. 2011 (Kč)

Lesní hospodářství - pěstební činnost
Místní komunikace, dopravní obslužnost, čekárny

261 643
1 697 488

300 000
300 000

Vodní hospodářství - pitná voda
Školství

111 959
2 766 037

400 000
2 970 000

Kultura, knihovna
Tělovýchova - sokolovna, hřiště

189 987
1 007 048

250 000
1 156 000

Bytové a nebytové hospodářství, fond rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení

200 115
183 926

240 000
250 000

Pohřebnictví
Veřejně prospěšné práce, územní plán a rozvoj

23 726
746 396

50 000
750 000

Sběr a svoz odpadů
Ochrana přírody a krajiny

362 066
248 969

400 000
200 000

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva požární ochr.
Místní samospráva

248 794
1 219 595

200 000
1 200 000

Volby
Veřejná správa

29 099
1 367 309

1 300 000

94 772

100 000

10 758 929

10 066 000

31.12.2009

31.12.2010

4 304 771
91 424 649

4 304 291
93 082 083

6 087 365

6 314 119

1 388 105
724 571

1 929 741
102 824

56 589

94 504

322 544
1 755 353

469 655
703 653

Platby daní a poplatků
VÝDAJE CELKEM
Přehled majetku, pohledávek a závazků obce
Konečný stav ke dni
Dlouhodobý majetek
- z toho: pozemky
stavby
samost.movité věci a drobný majetek
Peněžní prostředky: běžný účet
fond rozvoje bydlení
Pohledávky celk.
Závazky - krát kodobé
- státní návratná půjčka - vodovod, FRB
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Ples TJ a Maškarní
karneval
Tělovýchovná jednota děkuje za účast a vytvoření příjemné a pohodové atmosféry všem hostům 4. plesu Té Jé a Maškarního karnevalu, které se uskutečnily 25. a 27. února 2011. Zásluhou všech organizátorů, maminek a babiček,
které napekly cukroví do bufetu, dárcům do tomboly a firmám, které akce finančně podpořily, mohl být výtěžek z obou akcí použit na sportovní aktivity
členů Tělovýchovné jednoty Střítež nad Ludnou v roce 2011.
Díky aktivitě členů a dobré spolupráci s vedením obce, obdržela
TJ SPV Střítež nad Ludinou na
svoji celoroční činnost v roce
2011 finanční podporu
od Olomouckého kraje a také
příspěvky od obcí Olšovec a
Jindřichov.

TJ SPV Střítež nad Ludinou děkuje za reklamní prezentaci
při Maškarním karnevalu 27. 2. 2011:
Zdeněk Maléř, zemní práce,
Střítež nad Ludinou 581 625 524, www.malergroup.cz
Střechy Potáček, s.r.o., tesařské práce,
Hranice, 581 603 638, www.strechy-potacek.cz
Vladimír Dostál, zemní práce a autodoprava, Olšovec, 581 625 272
Strojírny Olšovec s.r.o., 581 694 511,www.strojirny.com.
Jiří Tvrdoň, zámečnictví – oprava čerpadel, 604 234 733
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