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Obce Stříte ž nad Ludinou
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Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. ledna se ve
střítežské škole sešlo 18
dětí a 6 vedoucích skupinek, aby se nastrojili

do připravených kostýmů,
případně načernili tváře. Poté se 6 skupin tříkrálových
koledníků vydalo po obci.
Navštívili každou domácnost, zpěvem popřáli štěstí,
zdraví a nad dveře přidali
svěcenou křídou symbolický
nápis K+M+B 2012. Také počasí letos koledníkům přálo
a už před polednem se vraceli po obchůzce svých úseků. V pondělí dopoledne se
pak všichni sešli v zasedací
místnosti obecního úřadu,
kde
děti
společně
s pracovnicemi Charity Hranice přepočítaly obsah jednotlivých pokladniček.
Každý z malých koledníků dostal za odměnu sladkost a drobný dárek, ale i
velké poděkování od starosty obce i ředitelky základní školy. Pochvala byla
zasloužena, vždyť děti letos ve Stříteži vykoledovaly 29.651,- Kč, což bylo opět
víc, než v roce minulém.
Ing. Petr Pajdla - starosta
Č.
úseku
1

Úsek
Horní konec

2

Střed obce

3

Dolní konec (Dědina)

4

Záhumení

5

Kocanda a okolí

6

Zahrady a okolí křižovatky na Bělotín

Vedoucí

Děti

Václav Hapala

Petr Snoha, Tereza Maléřová, Jan
Švec
Anna Švecová, Míša Radová,
Adéla Radová
Barbora Tóthová,
Aneta Klumparová,
David Klumpar
Vojtěch Lév, Klárka Lévová,
Anežka Sekaninová
Daniel a Diana Fojtíkovi, Kateřina
Röderová
Jitka Sekaninová,
Lukáš a Marek Jordánovi

Marta
Mikulíková
Hedvika
Šortnerová
Petr Lév
Kristýna
Čočková
Lucie Koláčková

Celkem

Vybráno
6.880,4.957,6.395,4.115,2.020,5.284,29.651,-

V loňském roce proběhlo
sčítání lidí, domů a bytů
v ČR. Před nedávnem
byly oznámeny první výsledky a také sčítání odhalilo ve společnosti řadu nových trendů, které přines-

Sčítání lidu 2011
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lo posledních deset let. Podle prvních předběžných výsledků sčítání v Česku
rychle přibývá cizinců, kteří tu žijí dlouhodobě. Roste počet vysokoškoláků i
lidí bez vzdělání, ubývá manželství, přibývá rozvodů, výrazně se mění vlastnictví bytů i způsob jejich vytápění. Ukazuje se také, že lidé chrání své soukromí
více než v minulosti, když hojně využívali možnost, že nemusí na dobrovolné
otázky o národnosti a víře odpovídat.
O situaci v naší obci vypovídají tyto tabulky převzaté z Českého statistického
úřadu. (www.czso.cz) V každé tabulce je sloupec s daty z roku 2011a pro porovnání ze sčítání provedeném v roce 2001.
Obyvatelstvo podle pohla ví a druhu pobytu
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
Obyvatelstvo celkem
v tom pohlaví
v tom druh pobytu

1. 3. 2001
835
414
421
833
2
4
518

muži
žen y
trvalý
dlouhodobý

z celku cizinci
Narození v obci trvalého bydliště

846
426
420
842
4
6
552

Obyvatelstvo podle věku
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
Obyvatelstvo celkem
0 - 14 let

v tom ve věku

15 - 64 let

65 a více let
včetně nezjištěno

celkem
muži
žen y
celkem
muži
žen y
celkem
muži
žen y

26. 3. 2011[1]
835
106
44
62
585
314
271
144
56
88

1. 3. 2001
846
155
85
70
590
306
284
101
35
66

Obyvatelstvo podle pohla ví a rod. stavu
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
Mu ži celkem
z toho

414
188
185
25
16
421
149
185
30
57

svobodní
ženatí
rozvedení
ovdovělí

Ženy celkem
z toho

1. 3. 2001

svobodné
vdané
rozvedené
ovdovělé
3

426
193
203
18
10
420
135
203
21
60

Obyv. podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
úplné střední (s maz toho nejvyšší
turitou) a vyšší odukončené vzdělání
borné včetně nástavbového
vysokoškolské
bez vzdělání

1. 3. 2001
729

691

164

195

241

261

241

190

68
1

37
1

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní[2]
zaměstnaní
z toho

z toho

zaměstnanci
zaměstnavatelé
osoby pracující
na vlastní účet

26. 3. 2011[1]
835
404
365
288
8

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní

1. 3. 2001
846
393
336
281
.

51

.

39
403

57
450

Obyvatelstvo podle národnosti
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
Obyvatelstvo celkem

z toho národnost

1. 3. 2001
835
430
176
6
1
180

česká
moravská
slezská
slovenská
polská
německá
romská
neuvedeno

846
763
58
10
12

Obyvatelstvo podle náboženské víry
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k církvi, náboženské
společnosti
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské spo4

1. 3. 2001
835

846

79

.

286

552

lečnosti[2]

z toho

Církev římskokatolická
Církev československá husitská
Českobratrská církev
evangelická

Bez náboženské víry

267

544

-

-

-

1

168

230

Obyvatelstvo podle státního občanství
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
Obyvatelstvo celkem

z toho podle státního
občanství

Česká republika
Slovensko
Německo
Polsko
Ukrajina
Rusko
Vietnam

1. 3. 2001
835
831
3
-

846
839
5
1
-

Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
Domy celkem
286
z toho obydlené
253
rodinné domy
250
z obydlených podle
druhu domu
byto vé domy
1
fyzická osoba
244
obec, stát
2
byto vé družstvo
z obydlených podle
spoluvlastnictví
vlastníka domu
vlastníků bytů (jed1
notek)
kombinace vlastníků
2
z obydlených s obdobím výstavb y nebo re.
konstrukce od předchozího sčítání

1. 3. 2001
273
246
241
1
241
1
.
.
.

Neobydlené podle druhu domu a důvodu neobydlenosti
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
Neobydlené domy celkem[2]
rodinné domy
slouží k rekreaci
z toho důvod ne- přestavba domu
z toho druh domu
obydlenosti
nezpůsobilé k
bydlení
byto vé domy
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26. 3. 2011[1]
33
32
11
4

1. 3. 2001
27
25
5
4

8

9

-

-

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vyba venosti
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
1. 3. 2001
Obydlené byty celkem
283
ve vlastním domě
211
v osobním vlastnictví
23
z toho právní důvod
užívaní b ytu
nájemní
5
družstevní
s internetem
147
z toho vyba venost
osobním počítačem
bez internetu
11
z toho koupelna, sprchový kout v b ytě
279
z toho splachovací záchod v b ytě
272
Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií
Stříte ž nad Ludinou (okr. Přerov)
26. 3. 2011[1]
1. 3. 2001
Obydlené byty celkem
283
ústřední
211
z toho převládající
etážo vé (s kotlem v
31
způsob vytápění
bytě)
kamna
29
z kotelny mimo dům
uhlí, koks, uhelné
19
z toho energie pou- brikety
žívaná k vytápění
plyn
134
elektřina
4
dřevo
122
z toho plyn zaveden do bytu
235

295
233
5
7
22
265
248

295
207
18
46
27
202
1
61
237

V lize amatérských hokejistů,
kterou organizuje zimní stadion v Novém Jičíně, došlo
na utkání sousedních vesnic
– Stříteže a Partutovic. Souboj byl o to zajímavější, že
oba týmy byly také sousedé v tabulce s velmi podobnými výsledky, a to vneslo do tohoto utkání další náboj. Protože se hrálo v nedělní podvečer bylo jasné, že se na ledě objeví to nejlepší, co mají oba týmy k dispozici, což u zápasů
hraných ve všední dny večer není dost dobře možné. A zápas opravdu nabídl
vše, co k pořádnému derby patří. Nechyběly tvrdé střety, emoce a vyloučení,
ale ani pohledné akce, góly a kamarádské špičkování. Hrálo se ve svižném
tempu a šance se střídaly na obou stranách, za kratší konec ve skóre ale celou dobu tahali hráči z Partutovic. Po třetinách 2:0, 3:2 a 0:1 jsme si nakonec
všechny body odvezli do Stříteže a tento výsledek nás vynesl až na bronzovou
pozici v průběžné tabulce celé soutěže, která čítá 16 týmů. To je velmi slušný
výsledek, i když je odehrána zhruba polovina ročníku. V nadcházejících dvou
střetnutích jsme určitě chtěli potvrdit svou příslušnost mezi elitu, a to i přesto,
že nás čekali dva těžcí soupeři – čtvrtá Poruba a hlavně druhý Černotín.

Malé derby
vyhrála Střítež
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S Porubou jsme se utkali už za dva dny a dařilo se až nečekaně. Ačkoliv
je to tým, který byl za námi jen kvůli horšímu skóre, tak zápas s námi jim vůbec nevyšel. Náš forčeking hluboko v jejich obranném pásmu vyústil v hrubé
chyby při rozehrávce, které jsme dokázali využít, a rozhodnuto bylo vlastně už
po první třetině, která skončila 5:0 v náš prospěch. Skóre pak už dále narůstalo až na konečných 9:2. Nutno ovšem dodat, že zápas samotný rozhodně nebyla tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát podle výsledku. Nám se ale podařilo proměnit skoro každou šanci, zatímco soupeř se v zakončení trápil anebo
zase náš gólman předvedl parádní zákrok. Nálada v kabině je teď velmi dobrá
a doufáme, že nám to vydrží co nejdéle. Rádi bychom to letos dotáhli dále než
vloni, kdy jsme vypadli v předkole play-off právě s Porubou.
Jiří Jordán

Zleva: Jiří Šrámek, Libor Veselka, Marcel Palacký, Michal Třetina, Karel Šváček, Libor Sikora, Radim Haitl, Imrich Nagy, Michal Haitl, Filip Bartoník, Martin
Palacký, Jiří Jordán Dole: David Kováč
www.amaterskyhokej.cz

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
OBCE STŘÍTEŽ NAD LUDINOU NA ROK 2012
ÚNOR
DATUM
SOBOTA
11.2.2012
CELÝ DEN
NEDĚLE
19.2.2012
14,00 HOD.

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT

Vodění medvěda - pochůzka obcí, maškary, hudba

Maškarní bál pro děti
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MÍSTO

SDH Střítež nad Ludinou,
Marek Remeš, tel:
605904165

obec

TJ SPV Střítež nad Ludinou Naďa Šváčková
tel:731188026

sál ZD Střítež

DUBEN
DATUM
4X STŘEDA 19,00
HOD

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT
TJ SPV Střítež nad Ludinou Naďa Šváčková
tel:731188026

Jarní cvičení pro ženy

MÍSTO

ZŠ St řítež

KVĚTEN
DATUM

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT

MÍSTO

NEDĚLE
13.5.2012
14,00 HOD.

Svátek matek - kulturní pořad s vystoupením dětí ZŠ,MŠ,TJ

ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou Mgr. Jiřina Kopřivová
tel. 581625252

sál ZD Střítež

PÁTEK
25.5.2012
19,00 HOD.

Závěrečný večírek předtanečních žáků
9. třídy ZŠ

ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou Mgr. Jiřina Kopřivová
tel. 581625252

sál ZD Střítež

ČERVEN
DATUM
SOBOTA
9.6.2012
14,00 HOD.

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT
ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou Mgr. Jiřina Kopřivová
tel. 581625252

Den dětí

MÍSTO

areál u ZŠ

ČERVENEC
DATUM

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT
TJ nebo SDH Střítež nad
Ludinou

Fotbalový turnaj

MÍSTO

Fotbalové hřiště

SRPEN
DATUM
SOBOTA
4.8.2012
10,00 HOD.

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT

Os lavy 120. výročí založení Sbo ru dobrovolných hasičů ve St říteži nad Ludinou

SDH Střítež nad Ludinou,
Marek Mynář, tel:
723414959

MÍSTO
Kostel Sv. Matouše

ZÁŘÍ
DATUM

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT

MÍSTO

NEDĚLE
9.9.2012
10,00 HOD.

4. ročn ík soutěže mladých hasičů " O
pohár sta rosty obce" s vyhlášením výsledků OSH Přerov za rok 2012

SDH Střítež nad Ludino u, Radim Haitl, tel: 739634290 radim.haitl@seznam.cz

náves před školou

PÁTEK
21.9.2012
20,00 HOD.

Střítežské hody - HODOVÁ ZÁBAVA

SPŠ ZŠ Střítež nad Ludinou, Veronika Röderová,
tel: 725783788

sál ZD Střítež

SOBOTA
22. 9. 2012

12. ročn ík hodového turnaje ve volejbale smíšených družs tev " O pohár staros ty obce"

TJ SPV Střítež na d L udino u
Ing. Václav Mik ulík tel:
775634343 vasek.miki.@hotmail.cz

hřiště nad školou

SOBOTA
22.9.2012
17,00 hod

Střítežské hody - Tradiční posezení s
count ry hudbou

Obec Střítež nad Lud inou
tel: 581625250

prostranství u OÚ
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NEDĚLE 23.
9. 2012

Střítežské hody a sjezd rodáků při pří ležitost i oslav 600- let od první písemné
zmínky o obci, 9,30 mše svatá, pouťové
atrakce, 14,00 vystoupení dechové hudby,
další doprovodný program

Kostel Sv. Matouše
Obec Střítež nad Lud inou
tel: 581625250

náves před školou
náves před školou

LISTOPAD
DATUM
SOBOTA
17.11.2012
20,00 hod.

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT

Poslední leč - přijďte si zatancovat a
ochutnat vyhlášené zvěřinové speciality

PÁTEK 30.
11. 2012

Adventní věnce - zkus to taky

MÍSTO

MS Střítež nad Lud inou
Josef Vinklárek tel:
581625478, 776805148

sál ZD Střítež

TJ SPV Střítež nad Ludinou Naďa Šváčková
tel:731188026

ZŠ St řítež

PROSINEC
DATUM
STŘEDA
5.12.2012
18,00 hod.
NEDĚLE
9.12.2012
15,00 hod.

NÁZEV

PO ŘADATEL/ KO NTAKT

Vánočn í koncert základní umělecké školy

ZUŠ Potštát - pobočka
Střítež nad Lud inou Jana
Kozubíková tel. 605145547

Obec Střítež nad Lud inou
tel: 581625250

Adventní koncert

MÍSTO

ZŠ St řítež

Kostel Sv. Matouše

STŘEDA
19.12.2012
17,00 hod.

Vánočn í strom - tradiční koledování dětí
a dětský vánoční trh

ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou Mgr. Jiřina Kopřivová
tel. 581625252

ZŠ St řítež

PONDĚLÍ
24.12.2012
14,00 hod.

Troubené a zpívané koledy v Vánočního
st romu

Obec Střítež nad Lud inou
tel: 581625250

náves před školou

PONDĚLÍ
24.12.2012
24,00 hod.

Střítežský chrámový sbor
pod vedením Václava Voldána

Půlnoční mše svatá

Kostel Sv. Matouše

Harmonogram svoz
komunálního odpadu
Pondělí

Pondělí

Pondělí

Pondělí Úterý

Pondělí

13.2.
2012

27.3.
2012

12.4.
2012

26.4.
2012

23.4.
2012
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10.4.
2012

Sběr nápojových
ka r t o n ů ,
jako
jsou krabice od
mléka,
džusů
apod. bude pokračovat i v letošním roce a to
do oranžových
pytlů, které jste obdrželi společně s tímto letákem. Další
pytle si, v případě potřeby, můžete vyzvednout na obecním úřadu.

Sběr
nápojových
kartonů

V n íže u ved en ých termín ech p řip ravte zavázan ý p ytel s nápo jo vými karton y
k siln ici n a místo o b vyklé p ro svo z po p eln ic.

úterý 13.
března

úterý 12. června

úterý 11.
prosince

úterý 11. září

Vyúčtování výdajů na svoz a
likvidaci odpadů za rok 2011
Příjem obce za likvidaci odpadů celkem:
Z toho:
poplatek od občanů
Poplatek od podnikatelů
za tříděný odpad (EKOKOM)
Vývoj množství odpadů a výdaje na likvidaci:
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374
274
32
68

992,019,866,107,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Rekapitulace za rok 2011.
Příjem obce za likvidaci odpadů:
Výdaje na likvidaci odpadů
(bez hřbitovních odpadů)
Rozdíl

374 992,- Kč
364 786,- Kč
------------------ 10 206,- Kč

Přepočteno na 1 obyvatele 12,33 Kč.
Výše poplatku za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2012 zůstává 300,- Kč/os.
Poplatek je splatný do 31. 7. 2012.
Na grafu je vidět jak se od roku 2000 v naší obci zvýšil objem likvidovaných odpadů. Je to více než 3x. Na jedné straně je dobře, že odpad nekončí na
černých skládkách v lese, nebo není spálen neekologicky v kotelnách, ale do
budoucna se budeme muset zamyslet nad tím, co všechno dáváme do popelniC. Vytříděný odpad doposud tvoří asi 18% z celkového množství odpadů v
obci. 82 % odpadu tak končí na skládce. Podobná situace je v celé České republice, zatímco v Rakousku nebo Německu se skládkuje jen méně než 50%
odpadů. Připravovaný zákon o odpadech na tuto situaci reaguje tím, že zvýší
poplatek za skládkovné za tunu uloženého odpadu z 500,- Kč na minimálně
900 a postupně během několika málo let na 1200,- Kč za tunu. To by podstatně
zvýšilo i poplatky v obci. Proto musíme více a lépe třídit. Do popelnic tak určitě nepatří plevel ze zahrádky, stavební suť, hlína či věci, na které máme barevné kontejnery, tj. plasty, sklo, papír a nápojové kartony. Železo a kovy sbírají hasiči každé jaro, nebo jsou sběrny v Hranicích. Za většinu vytříděného
odpadu máme možnost inkasovat od společnosti EKOKOM zpátky finanční
prostředky, které nám zaplatí zvýšené náklady spojené s tříděním.
Platí tedy TŘÍDĚNÍ SE VYPLATÍ !!!
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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“.
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 zde
cvičí střítežské ženy, a to zdravotní cvičení, kalanetika, gymnastikbally
s prvky jógy. Každý pátek kroužek smíšeného žactva pod vedením Simony
Tóthové.
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. 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).
O prázdninách jsme se opět úspěšně zúčastnili závodů Dračích lodí ve Skaličce. Letos jsme měli nová reprezentační trička s názvem Střítežští draci. Celkem se ve Skaličce účastnilo soutěže 29 posádek, 21 amatérských a 8 profi
týmů. K naší nemalé radosti stáli střítežáci opět na bedně, tým získal 3. místo.

Tělovýchovná
jednota v roce
2011
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V září 2011 naší volejbalisté uspořádali 10. ročník smíšeného volejbalového
turnaje „ O pohár starosty obce“. Celá akce byla začleněna do třídenních
oslav „Střítežské hody 2011“.
V říjnu zahajujeme cvičení všech složek TJ Střítež. Od října letošního roku začalo nacvičování hromadnou skladbu žactva na Všesokolský slet v Praze.
V listopadu jsme uspořádali akci pro veřejnost s názvem „ Adventní věnce –
zkus to taky“. Maminky, babičky i děti vyráběly adventní věnce a vánoční
svícny.
V prosinci se naše cvičitelky zúčastnili semináře zdravotní TV v Olomouci
s názvem „Cvičení pro zdraví“.
Týmy TJ Sport pro všechny Střítež nad Ludinou
Hokejový klub při TJ SPV Střítež nad Ludinou
Hokejový klub byl účastníkem soutěže Liga amatérských hokejistů, kterou organizuje a řídí zimní stadion v Novém Jičíně. V ročníku 2010/2011 v ní bylo zařazeno 16 týmů a soutěž byla rozdělena do dvou částí. V té první se utkaly
všechny družstva systémem každý s každým. Pak se podle postavení
v tabulce týmy rozdělily na dvě poloviny a znovu se utkaly mezi sebou všechny týmy. HC Střítež skončil po prvním kole na deváté příčce, ve druhém poskočili na pátou, ale v předkole play-off trochu nečekaně nepřešli přes hokejisty Poruby. Každý tým vyhrál jedno utkání, ale v závěrečném prodloužení
inkasovali první a z postupu se radoval soupeř. V konečné tabulce ročníku
obsadili 9. pozici, odehráli 22 soutěžních zápasů, ve kterých vybojovali 39 bodů za 14 vítězství a 8 porážek při aktivním skóre 85:73. Hráč našeho týmu Libor Veselka se stal se 30 vstřelenými góly nejlepším střelcem celé soutěže.
Volejbalový tým TJ SPV Střítež nad Ludinou
Již třetí rok reprezentují obec a TJ v Ostravské volejbalové lize, která se hraje
v Polance nad Odrou. První rok v Polance začali hrát ve třetí lize. Druhý rok
postoupili do druhé ligy, kde byla kvalita týmů o dost vyšší, a proto skončili až
v druhé polovině tabulky. O rok později, tedy v sezóně 2010/2011 do soutěže
nastupovali s vysokými ambicemi. Cíl byl jasný, zlepšit umístění v závěrečné
tabulce, nebo dokonce postoupit do první ligy. V průběhu sezóny se plán dařilo plnit, pohybovali se v tabulce v první čtvrtině. Do posledního hracího dne
dokonce vstupovali se stříbrnou pozicí. Avšak hrací systém nemile překvapil.
Dalo by se říct, že celosezónní snaha přišla vniveč, jelikož o konečném pořadí
se rozhodovalo až poslední hrací den. Poslední den se hrálo play-off, postupovalo celkem 16 družstev z 20, což u těchto soutěží není tak úplně obvyklé a
hrál se pavouk. I přesto, že poslední hrací den nebyli v plné sestavě, vybojovali si v ostravské soutěži 8. místo.
Letošní počasí sice příliš nepřeje, ale i tak se v letní sezóně zúčastnili již mnoha turnajů v okolních i vzdálenějších obcích, které pravidelně pořádají volejbalové turnaje. Za všechny můžeme jmenovat první místo ve Slavíči a v Bystřici
pod Hostýnem, druhé místo ve Velké a dvakrát třetí místo v Drahotuších a ve
Velké. Sokolovna ve Stříteži již bohužel nesplňuje všechny podmínky pro hru,
proto byli nuceni začít trénovat v sokolovně ve Velké. V případě příznivého
počasí trénují každý pátek na střítežském hřišti. V zimě a na podzim mívají
tréninky v již zmíněné sokolovně ve Velké, taktéž každý pátek.
13

Členská základna TJ Střítež k 31. 12.2011
Muži
Ženy
Děti a mládež 42
32
do 18 let
Dospělí
26
33
Celkem
68
65

Celkem
74
59
133

K těm, co finančně TJ SPV v roce 2011 podpořili, patří Olomoucký kraj, obce
Střítež nad Ludinou, Jindřichov, Olšovec, firmy Zdeněk Maléř, zemní práce
Střítež, Strojírny Olšovec s.r.o., Vladimír Dostál, zemní práce a autodoprava
Olšovec, Střechy Potáček, s.r.o. a Zámečnictví Jiří Tvrdoň.
TJ SPV Střítež nad Ludinou je i nadále členem Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, kde jí zastupuje Jana Černá.
Zpracovala: Naďa Šváčková – předsedkyně TJ Střítež nad Ludinou

Hospodaření obce v roce
2011 a rozpočet 2012
Závěrečný účet
za r. 2011 (Kč)

PŘÍJMY

Schválený rozpočet
na r. 2012 (Kč)

Daně z příjmu fyzických osob

1 613 332

1 600 000

Daně z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty

1 302 556
2 604 705

1 300 000
2 600 000

316 992
524 366

300 000
500 000

6 361 952
353 701

6 300 000
350 000

313 123
91 650

300 000
60 000

47 345

47 046

805 819
44 580
3 715 123

757 046
20 000
790 000

10 927 474
0

7 867 046
936 654

Splátka státní půjčky na vodovod

-351 700

-351 700

Celkem financování

-351 700

584 954

10 575 774

8 452 000

Poplatek za komunální odpad a ost.poplatky
Daň z nemovitosti
Celkem daňové příj my
Příjmy z vlastní činnosti
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
PŘÍJMY CELKEM
Zapojení zústatku běžného účtu

PŘÍJMY CELKEM

Závěrečný účet
za r. 2011 (Kč)

VÝDAJE

Schválený rozpočet
na r. 2012 (Kč)

Lesní hospodářství - pěstební činnost

279 632

300 000

Místní komunikace, dopravní obslužnost, čekárny

291 763

450 000
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Vodní hospodářství - pitná voda, odpadní vody, vod.toky
Školství

283 275
2 999 511

200 000
1 660 000

Kultura, knihovna, ZUŠ, zájmová činnost
Tělovýchova - sokolovna, hřiště

1 022 839
428 006

636 000
1 050 000

Bytové a nebytové hospodářství, fond rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení

777 289
299 913

200 000
250 000

Pohřebnictví
Veřejně prospěšné práce, územní plán a rozvoj

39 715
859 499

50 000
250 000

Sběr a svoz odpadů
Ochrana přírody a krajiny

387 419
474 757

400 000
200 000

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva požární ochr.
Místní samospráva

238 599
1 174 835

236 000
1 200 000

Volby
Veřejná správa

0
1 377 795

20 000
1 300 000

63 391

50 000

10 998 237

8 452 000

31. 12. 2010

31. 12. 2011

4 304 291
93 082 083

4 290 443
95 407 115

6 314 119

6 606 004

1 929 741
102 824

1 559 158
50 943

94 504

86 143

469 655
703 653

505 231
351 953

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

V neděli 29. 1. 2012 se v zasedací
místnosti obecního úřadu sešli
rodiče se svými dětmi, které se
v naší obci narodily nebo přistěhovaly od posledního vítání, jež se konalo 21.
3. 2010.
Na přivítání do svazku obce bylo pozváno dvanáct dětí: Adam Soukup, Eliška
Horáková, Lukáš Čejka, Jeroným Haitl, Jakub Doležal, Ondřej Lev, Alena Perdulová, Eduard Stržínek, Alice Šatánková, Lukáš Perdula, Pavel Matias Mik a
nejmladší Julie Pospíšková.
Předsedkyně kulturní komise Naďa Šváčková představila starostovi obce nové občánky. Starosta přednesl k přítomným krátký proslov. Závěrem popřál
dětem zdraví a prožití šťastného života v láskyplném prostředí. Rodiče se pak
podepsali do pamětní knihy, pro dítě převzali malou hračku a maminky květinu, jako projev poděkování.
Ke slavnostní atmosféře přispěly zpěvem a přednesem básničky děti ze základní školy ve Stříteži pod vedením paní učitelky Jany Čočkové.

Vítání občánků
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Mezi dlouhodobé tradice v naší obci
patří projevení úcty seniorům, spojené s blahopřáním při výročích narození. Toto blahopřání spočívalo v návštěvě jubilanta členkami kulturní komise a předání blahopřání a drobného věcného dárku. Zastupitelstvo obce přijalo několik návrhů na změnu této zavedené tradice. Těmito návrhy jsme se
zabývali na zasedání zastupitelstva obce v listopadu 2011 a nakonec se
usnesli na následující změně. Od letošního roku budeme i nadále zasílat jubilantům, k jejich významným výročím, písemné blahopřání. Dále pak bude
uspořádána společná akce, při níž budou mít všichni pozvaní možnost sejít
se, společně posedět, pobavit se u kulturního vystoupení, případně se seznámit s tím co se v obci připravuje.
Závěrem bych chtěl poděkovat členkám kulturní komise zřízené obcí, paní Evě
Jordánové a Olze Šváčkové, které se na těchto blahopřáních seniorům podílely.
Petr Pajdla, starosta obce

Přání jubilantům

Nový velitel
jednotky hasičů
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů, zřízena naší obci, má
v současné době 15 členů.
Jednotka
je
zařazena
v Integrovaném záchranném
systému Olomouckého kraje
v kategorii JPO III, což znamená, že je povolávána
k výjezdům i do okolních obcí. V naší zásahové jednotce
má v současné době pět členů oprávnění velitele jednotky
nebo družstva, šest oprávnění strojníka a 11 je nositelů dýchací techniky. Členové, kromě účasti při zásazích, absolvují pravidelnou odbornou přípravu a
podílí se na údržbě techniky. To vše vykonávají dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. Od roku
2003 vykonával funkci velitele jednotky Josef Čoček,
který požádal koncem loňského roku o volnění z této
funkce. Po projednání na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Stříteži, byl na nového velitele
navržen Radim Haitl.
Děkujeme odstupujícímu veliteli Josefu Čočkovi za osmiletou obětavou práci
a Radimu Haitlovi přejeme hodně sil a elánu do této záslužné činnosti.
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V pátek 6.ledna za přítomnosti několika desítek členů, starosty obce a
zástupců sborů 14.okrsku, proběhla
výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Již každoročně
hasiči hodnotí činnost v uplynulém
roce a připravují plán práce na nové období. O tom, že rok 2011 byl pro dobrovolný sbor náročný, přesvědčila přítomné zpráva starosty sboru pana Mynáře.
V lednu jsme uspořádali 2.hasičský ples, následovaly tradiční masopustní
oslavy – vodění medvěda a poté oslavy sv. Floriána, které se uskutečnily

Zhodnocení roku
2011 z pohledu
hasičů

v květnu v naší obci. Od měsíce května se činnost zaměřila hlavně na kolektivy mladých hasičů, které se zapojily do celoroční hry Plamen a VC OSH Přerov. Velkým úspěchem byl postup starších žáků na krajské kolo, kde mladí
hasiči vybojovali stříbrné medaile, přičemž postup na republiku družstvu unikl
pouze o psychickou nevyzrálost a chybějící zkušenosti. V seriálu soutěží VC
OSH si mladí hasiči vybojovali celkové čtvrté místo a starší žáci zvítězili. Své
skvělé výsledky dokázali předvést na závěrečném kole, které se konalo na
střítežské půdě. Za mohutného skandování a podpory domácího obecenstva
dokázali zvítězit. Finálové kolo ovládli opět domácí a v nejlepším čase sezóny
potvrdili svou skvělou formu. Poprvé v historii sboru se podařilo sestavit i
družstvo dorostenek, které se úspěšně zúčastnilo okresního kola.
Celoročně se sbor podílel na údržbě fotbalového trávníku a výstavby sportovního areálu na dolním konci. Během roku jsme provedli sběr železného od17

padu a zapojili se do rekonstrukce budovy hospody Mezi mlýny. Podíleli jsme
se na zajištění občerstvení po celou dobu obecních hodů a již tradičně vyjeli
za poznáním krás jižní Moravy. V předvánočním čase se podařilo uspořádat
hasičské vepřové hody, které hudbou provázela dechová kapela Patutovjanka
a střítežská schola. Silvestrovské oslavy v klubovně hasičské zbrojnice byly
krásným zakončením náročného roku.
V letošním roce si připomeneme 120 let od založení sboru a při této příležitosti
připravujeme v sobotu 4.srpna společné oslavy. Dále se budeme opět podílet
na sběru železa, rekonstrukci hasičské zbrojnice a brigádách na výstavbě
sportovního areálu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali vedení obce, dechovému orchestru Partutovjanka, členům střítežské scholy, všem sponzorům, partnerům a spoluobčanům, kteří napomáhají naší dobrovolné činnosti. Společnou prací se nám
daří vytvářet kulturní a společenské možnosti pro příjemný život v naší obci.

Činnost hasičské jednotky
Začátkem roku je potřeba také vyhodnotit činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena při obci. Přesto, že je činnost
v jednotce dobrovolná , musíme připomenout
povinnost dodržovat nařízení a předpisy, které
stanoví GŘ HZS ČR.
V mnoha případech dochází ke střetům mezi
potřebami zaměstnavatelů a zákony o PO, kdy
je potřeba uvolňovat členy jednotek na povinná školení a výjezdy k zásahům. Každý člen je
povinen plnit roční odbornou 40 hodinovou
přípravu, do které nejsou zahrnuty práce na
technice a další výcvik.
V současné době tvoří jednotku 14 členů, kteří pravidelně plní podmínky akceschopnosti. Velikou radost máme ze zájmu mladých, kteří nastupují do jednotky namísto starších kolegů. Na vlastní žádost odstoupil 9.ledna z funkce
dlouholetý velitel jednotky pan Josef Čoček, kterému patří poděkování za vedení a práci jednotky.
V roce 2011 naše jednotka vyjížděla k šesti událostem. Dvakrát na požár, třikrát k čerpání studny a ve dvou případech se jednalo o plané poplachy. Díky
dotacím kraje a rozpočtu obce, se postupně daří vybavovat členy ochrannými
potřebami, které jsou nutné pro ochranu zasahujících hasičů. Momentálně
máme k dispozici dvě vozidla, plovoucí čerpadlo a přenosnou stříkačku.
V dlouhodobém plánu máme zájem doplnit i zbývající techniku, ale vše záleží
na finančních možnostech.
Bohužel situace ve státním rozpočtu připravuje komplikace i dobrovolným
jednotkám, ale hlavně obcím.
Na posledním zasedání generálního ředitele HZS byla zveřejněna možnost rušení profesionálních stanic a propouštění příslušníků HZS. Paralelně na toto
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reagoval v živém vstupu ČT24 náměstek generálního ředitele HZS ČR, plk. Josef Slavík a dále uvedl, že by na vyplnění mezery muselo být použito dobrovolných jednotek hasičů, které však nemají kvůli absenci potřebného vybavení a výcviku úroveň profesionálních hasičů.
Za obětavou práci bychom rádi poděkovali všem členům jednotky a popřáli
mnoho úspěchů do jejich dobrovolné práce.
I u nás se čas od času prodejci
Varování- Pozor na
čehokoliv objeví, zkouší a bohužel i někdy uspějí, a podve- podomní prodejce zboží dou či okradou důvěřivé občany. Připomínáme proto několik rad jak předejít nepříjemnému zážitku a okradení.
JAK SE VYHNOUT PODVODU















podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí
vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené.
Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si
předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na
kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o
nabízenou službu nestojíte.
Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii
nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.
Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě
potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu
závažných dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od
dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje
pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.

KONTAKTNÍ TELEFONY NA OBECNÍ ÚŘAD JSOU :
STAROSTA
602 514 335
MÍSTOSTAROSTA
724 182 830
OBECNÍ ÚŘAD
581625265
POLICIE ČR HRANICE
974 778 711
TÍSŇOVÁ LINKA POLICIE
158
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Deváťáci v MŠ.
V měsíci listopadu se žáci deváté třídy ZŠ a MŠ Střítež nad
Ludinou zúčastnili projektu
v mateřské školce. V rámci předmětu Výchova ke zdraví tak žáci navštěvovali
předškoláčky, aby si mohli na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je být rodičem.
Při první návštěvě si děti z mateřinky vybraly svého deváťáka. Prvotní ostych
byl rychle překonán, děti se na sebe navzájem těšily, ve školce panovala přátelská a pohodová atmosféra. Školáci
se pak o děti starali, hráli si s nimi, hlídali je, pomáhali při různých činnostech. Společně si žáci s předškoláčky
vyrobili například sněhuláka, voňavými
bylinkami plnili ozdobné pytlíčky, vytvářeli a zdobili vánoční svícny, vystřihovali zimní vločky atd.
Na závěr si devátý ročník pro mateřinku
připravil pohádku O veliké řepě, která u

Základní a mateřská škola

dětí sklidila velký
úspěch.
Za uskutečněný projekt patří velké poděkování paní učitelce Plaché a Štajnarové.
Jak projekt hodnotili samotní žáci deváté třídy?
„Líbilo se mi, jak jsme si hráli s dětmi a že s námi spolupracovaly.“
„…mohli jsme tam chodit déle, ale i tak to bylo bezva.“
„Líbilo se mi, jak jsme se s dětmi postupně sbližovali…“
„Líbilo se mi skoro vše, ale ne to, že dítě chtělo dělat každou chvíli něco jiného…“
„Nelíbilo se mi, že moje dítě bylo hyperaktivní, dělalo si ze mne atrakce.“
„Nelíbilo se mi, když některé děti neposlouchaly a dělaly si co chtěly.“
„Líbilo se mi tam vše, do života se to určitě hodí…“
„Myslím si, že to bylo dobré k tomu, abychom zjistili, jestli máme s dětmi trpělivost.“
„… mám spoustu nových zážitků…“
Mgr. Michaela Hynčicová
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Návštěva dětí z MŠ ve škole.
V pondělí přišly do základní
školy na návštěvu děti
z mateřské školy, které budou příští rok navštěvovat 1.
třídu.
Žáci první třídy se už nemohli dočkat, až se za nimi jejich
kamarádi ze školky přijdou
podívat.
Připravili si pro ně krátké divadelní představení o zvířátkách a rukavičce. V průběhu vyučovací hodiny
ukázali dětem, jak umí číst slova a věty. Hráli si se slovy, vyhledávali slova
podle významu nebo přiřazovali k obrázkům.
Žáci nezapomněli ukázat, jak umí počítat. Své znalosti z matematiky ukázali,
když si hráli na obchod a kupovali si hračky. Nakonec zahrála Klára Lévová a
Petra Miková krátké divadlo s loutkami. V rozhovoru se ptali dětí, jak se těší
do školy, na co se těší a zda už mají aktovku.
Dětem se u nás líbilo a budeme se příští rok těšit, až k nám přijdou jako budoucí prvňáci.
Fojtíková Věra
Pátá třída a kraje české republiky
V páté třídě jsme se věnovali v učivu vlastivědy krajům České republiky.
Že je jich čtrnáct, to každý ví, ale těch zajímavostí co se děti dověděly, bylo
mnohem víc.
V závěru tohoto celku, kterému jsme se
věnovali čtyři měsíce, jsme si udělali na
závěr dvě projektové
hodiny, ve kterých
každá dvojice žáků
prezentovala
před
třídou jeden kraj.
Dověděli jsme se o
historii Karlštejna, o
rotundě sv.Jiřího na
hoře Říp, o ornitologické stanici na malém ostrůvku uprostřed Máchova jezera, o Jáchymovských dolech, o kraji rybníků, o Pálavských vrších, na kterých si hráli kdysi
dávno Kopčem a Veverčák.Dokonce nechyběly ani velice podrobné informace
o historii našich nejstarších automobilů z muzea Tatry Kopřivnice.
Některé prezentace byly zaměřeny na naše obce – Střítež, Jindřichov a
Olšovec. Děti se zajímaly o historii obce, jejich znak, památky a současný život.
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Získali jsme mnoho informací o naší krásné zemi a vytvořili jsme si názor, že si zaslouží velkou ochranu a úctu.
Jana Čočková a 5.třída
Novinky ze základní a mateřské školy
Ahoj holky a kluci a zdravíme také všechny čtenáře Zpravodaje. Opět po
čase jsme využili příležitost, napsat vám pár řádek o dění v naší škole. Věcí,
které se udály a akcí, které se konaly za uplynulé pololetí tohoto školního
roku, bylo nemálo, a tak se zde zmíním jen o těch, kterých jsem se zúčastnil
takříkajíc zblízka. O některých dalších vám napíší zase jiní.
Mám na mysli především dva projekty, do kterých jsme v současné době
zapojení. Jedná se o projekt česko-polské přeshraniční spolupráce základních
škol s názvem S přírodou a tradicemi společně a o projekt, který je školské
veřejnosti známý pod názvem Šablony.
Společný projekt českých a polských škol nás nejvíce zaměstnal hned
začátkem října, kdy jsme u nás pořádali branný závod. Možná si vzpomenete,
jak jsme za dost nepříznivého počasí chystali trať s různými překážkami, úkoly a nástrahami, a jak se k nám sjelo na sto návštěvníků. Kromě češtiny a polštiny zde k našemu potěšení občas zazněla i angličtina. Odpoledne to bylo náročné pro všechny, ale naši závodníci zaváleli a v každé kategorii se dokázali
prosadit na stupně vítězů! Odměnou pro všechny pak byla výborná večeře a
sladké občerstvení, po nichž byla ta správná chvíle pro společné řádění na
parketu při diskotéce. Byl to tady tenkrát mumraj, ale protože se od nás nikomu moc nechtělo odejít domů, tak si myslím, že se to povedlo. A dík za to
patří úplně všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Následujícího dne pořádala základní škola Bělotín aktivitu s názvem Multimediální encyklopedie přírody a na začátku prosince se všichni ještě jednou
sjeli do polského městečka Kolonowskie na Vánoční tradice. Tato návštěva
projekt uzavřela, ale naše spolupráce snad ještě bude pokračovat.
Také bych tu rád zmínil, že jsme úspěšnými žadateli financí z evropské
unie z oblasti vzdělávání pro konkurenceschopnost. V první etapě, kterou
jsme rozjeli v září jsme už stihli pořídit 13 počítačů , novou tiskárnu, digitální
fotoaparát a hlavně interaktivní tabuli pro první stupeň. Díky štědrému příspěvku našeho zřizovatele, tedy obecního úřadu, jsme toto vše doplnili ještě
novým, výkonným serverem a balíčkem programů. Ne všechno už bezchybně
pracuje, ale stěžovat si rozhodně nemůžeme. Poslední aktivitou, kterou nemohu nechat bez povšimnutí, je činnost a fungování školního žákovského
parlamentu. Zastoupení tu mají všechny třídy od čtvrtého ročníku výše a také
učitelé. Přestože většinou nediskutujeme o veledůležitých problémech, je určitě bezva, že tu i žáci mají své slovo a na chodu školy se mohou přímo podílet. Momentálně mají pod svou patronací sběr papíru, ale před vánocemi se
také starali o výběr či nákup dárků pro kamarády v Polsku, kam je odvezla naše třináctičlenná delegace.
Jak sami určitě vidíte z těchto několika odstavců, není toho málo do čeho jsou naši žáci, ale i učitelé zapletení. Kromě běžných záležitostí je to
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v podstatě denně i něco navíc, a proto je vždycky fajn slyšet nějakou kladnou
odezvu od dětí, rodičů a veřejnosti a taky si ceníme toho, když se maminky a
tatínci
o činnost školy zajímají a nebo se jí dokonce přímo účastní a pomáhají.
Na úplný závěr nám ještě dovolte uvést internetovou adresu, kde můžete
najít aktuální informace o škole a jsou tam také přímé odkazy na galerie fotek
s pracemi žáků a z jejich různých aktivit.
Adresa je : http://zsstriteznl.webnode.cz/
Zápis žáků do 1. třídy
Čtvrtek 19. ledna
2012 byl významným
dnem pro budoucí
prvňáčky ZŠ a MŠ
Střítež nad Ludinou.
Proběhl totiž zápis
žáků do 1. třídy, ke
kterému se dostavilo
13 předškoláků. Děti
zde hravou formou
předváděly svou zralost pro školní docházku.
Před zastavením se u chaloupky z perníku si ověřily svoji správnou výslovnost hlásek, to aby zřetelně a srozumitelně pověděly, jak to nakonec se zlou
pohádkovou ježibabou dopadlo. Svou chaloupku si děti postavily samy, barevno u a moderní.
Případná počáteční tréma zmizela, plnění dalších úkolů už nebylo vůbec obtížné. Za odměnu a na památku na tento pro ně významný den si každý předškolák odnesl dárky vyrobené staršími žáky naší školy. Přejeme nastupujícím
prvňáčkům hodně úspěchů ve školních letech.
Pojmenování myslivec
vzniklo
asi
v 15.století. Prapůvodně se jednalo o společensky vysoce postavenou službu u panských dvorů
a sídel. Náplní práce myslivců, původně zvaných lovčí, bylo jednak hospodařit se zvěří a zajišťovat její dostatek pro lovecké kratochvíle panstva, ale také
zodpovědná péče a starost o lesy. Nároky na zájemce o tuto službu byly vysoké, musel být fyzicky zdatný, musel projít tříletou službou u zkušeného
myslivce a získat příslušné vzdělání.
Společnost se za mnoho uplynulých století různě vyvíjela, a stejně tak se vyvíjel myslivec. V roce 1923 byla ustanovena celostátní organizace Československá myslivecká jednota, která sdružovala všechny myslivce. Do roku 1948 bylo provozování myslivosti spojeno s vlastnictvím půdy. Od roku 1948 vzniká
tzv. lidová myslivost, která nebyla vázána na vlastnictví půdy. V roce 1968
vzniká Český myslivecký svaz. Od roku 1992 se myslivci sdružují

Kdo je to „myslivec“
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v Českomoravské myslivecké jednotě (ČMMJ). Od tohoto roku jsou založena
honební společenstva složená z vlastníků půdy, kteří vytvořili na svých pozemcích honitby a rozhodují na svých valných hromadách o způsobu provozování myslivosti v těchto honitbách.
Opět se tedy navrátil okamžik, kdy rozhodování o provozování myslivosti je
spojeno s vlastnictvím pozemku.
A co myslivec, jak ten je na tom? Pryč jsou doby, kdy „lidový“ myslivec byl
často považován za vraha, alkoholika, nebezpečného člověka s nabitou zbraní
a věčného „ozbrojeného“ brigádníka! Je pravdou, že tento názor u řady lidí
ještě stále převládá. Ano, je pravda., že některý z asi 85 000 myslivců v České
republice může způsobit problém, ale to se stává i u jiných organizací a spolků, ať už zájmových nebo profesních. Všichni jsme jenom lidé, a každý z nás
může někdy selhat. Ale bohužel, u myslivců, přesto, že se to stává jen výjimečně (např. oproti zabití autem), je to „nějak víc vidět“.
Náplní
činnosti
myslivce
dnešní doby je, jak to definuje
Zákon
o
myslivosti
č.
449/2001 Sb., zvěř chránit, cílevědomě chovat a také lovit.
Na lov je třeba pohlížet jako
na prostředek řádného chovu
zvěře (náhrada predátorů,
udržování přiměřených počtů
zvěře, zajištění zdravotního
stavu zvěře, …) a ne jako na „prvotní zábavu“ myslivců! Nedílnou součásti
činnosti myslivců je chránit přírodu jako celek, mít úctu ke zvěři živé i ulovené, ale také dodržovat spolkové a profesní tradice, které k provozování myslivosti patří. To vše může provozovat jen člověk, který je dostatečně odborně
vzdělán, má lásku k přírodě a zvěři, a je ochoten obětovat svůj volný čas, kterého je v současné hektické době stále méně a méně. Věřím, že i takoví lidé se
ještě mezi námi najdou a budou dále rozvíjet myslivost novými směry.
Ing. Luboš Bartoš, Ph.D.
Myslivecký hospodář MS Střítež n. Lud.

--------------------------------------------------------------------------------------Akce opravy

šicích strojů

i v bytech zájemců

Ve Stříteži i okolí budu opravovat V sobotu 31. března. Přihlaste se co
nejdříve. Nabídka platí po dobu dostatečného zájmu.

Volejte mezi 18,30 až 21,30 hod.na tel.číslo: 553 628 936
email: milan.miller@seznam.cz
na mob. 776 034 373 jen SMS
Výhody :
 Záruky časově téměř neomezuji.
 Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny.
 Ponechávám na sebe kontakt pro případný další servis.
 Benzín ani cestovné při této akci neúčtuji.
 Prodej náhradních dílů.
 Přijímám objednávky i na jiné termíny.

Váš mechanik šicích strojů Milan Miller
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