zpravodaj

Ludina
r o č .

2 1

č . 2 / ř í j e n

2 0 1 2

Obce Stříte ž nad Ludinou

1

Ve dnech 12.10. -13. 10. 2012
proběhly volby do zastupitelstev
krajů. Kompletní výsledky vo leb
lze najít na internetové adrese www.volby.cz. Výsledky hlasování v naší obci
uvádíme pro Vaši orientaci zde.

Volby do ZOK 2012

Zdroj: volby.cz

Zdeněk Lév

V minulých týdnech pokračovaly komplexní pozemkové úpravy v naší obci šetřením hranic pozemků,
které budou zařazeny do
této úpravy. V druhém prosincovém týdnu tohoto roku budou všichni vlastníci
pozemků zařazených do pozemkových úprav pozváni na úvodní jednání, kde
zástupci Pozemko vého úřadu z Přerova, Katastrálního úřadu Hranice a dodavatelské firmy AZ GEON Brno s.r.o. vysvětlí další postup úprav, zodpoví Vaše
dotazy a také bude možnost zvolit zástupce vlastníků a nájemců pozemků
vstupujících do pozemkové úpravy do sboru zástupců, který bude projednávat další postup při úpravách. Jednání bude probíhat v budově školy. Každý
vlastník pozemků v KPÚ obdrží pozvánku s přesným datem a časem schůzky.

Komplexní pozemkové
úpravy

Zdeněk Lé v
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Nová publikace o obci
Publikace je vydána u příležitosti výročí 600 let od
první písemné zmínky o obci. Teprve při přípravě
publikace se projevil mimořádný rozsah celé práce, která se v souhrnu zabývá více než 50 subjektů (spolky, sdruženími, organizacemi, aktivitami),
které ve Stříteži působily. V závěrečné fázi jejího
zpracování se ukázala nezbytnost rozdělení na
dva samostatné, na sebe navazující díly. Tento
první díl se skládá ze tří částí zahrnující náboženské, mládežnické a tělovýchovné akt ivity. Druhý
díl bude vydán v roce 2013. Publikace je v prodeji
na obecním úřadě za cenu 100,- Kč.
Zdeněk Lé v
Spolu s čerstvým výtiskem
„Zpravodaje“ jste dostali
kalendář na rok 2013, který vydal mikroregion Hranicko. Navazuje volně na
podobné kalendáře vydané v minulých letech městem Hranice. Kombinace
staré a nové fotografie umožňuje zavzpomínat a připomenout si místa a příběhy, které se třeba už nebudou moci nikdy opakovat. Omezený počet kalendářů je v prodeji v Hranicích v papírnictví ASTRA (obchodní dům Koloseum) a
Informační centrum Hranice (stará radnice).
Zdeněk Lév

Kalendář mikroregionu
Hranicko

Podnětem pro založení
hasičského spolku ve Stříteži byl velký požár stavení č.p.107, který vznikl 1.
ledna 1891 dopoledne.
V tu dobu byli všichni domácí i sousedé na mši svaté v kostele. Dřevěné stavení kryté doškovou střechou tak shořelo do základu. Tato událost byla velkou výstrahou pro všechny obyvatele obce se 120 dřevěnými domy. Připravované založení hasičského spolku proto tehdy našlo širokou podporu veřejnosti. 16. června 1982 se Obecní výbor ve Stříteži, na návrh Jana Rychtra,
starosty obce a místního fojta, usnesl zřídit „Dobrovolný spolek hasičský“.
V červenci 1892 byla nákladem 80 zlatých zakoupena první ruční stříkačka a
zahájen výcvik hasičů. Do konce roku 1892 se pak podařilo zajistit schválení
a zaregis trování stanov hasičského spolku u zemské vlády – C. k. mís todržitelství markrabství Moravského se sídlem v Brně. Tak se začíná psát historie
dobrovolných hasičů ve Stříteži nad Ludinou.
Oslavy významného výročí připadajícího na letošní rok byly tvořeny bohatým
dvoudenním programem, který byl připraven díky finanční podpoře

Hasiči slavili 120 let
založení
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z Grantového programu regionu Hranicko a evropskému projektu „Hasiči,
překračujeme hranice“. V pátek
3. srpna se odpoledne sjelo na
hřiště, v nově budovaném sportovním areálu na dolním konci,
21 družstev, která se přátelsky
utkala v požárním útoku. Kromě
závodníků z hranického regionu
se soutěže zúčastnilo i jedno
družstvo z Moravskoslezského
kraje a dvě družstva hostů
z Polské Gminy Jemielnica. Právě polští hasiči nastupovali na
start s menšími rozpaky, protože u nich se závodí podle zcela odlišných pravidel. Vedle našich závodníků
v lehkých sportovních dresech a tretrách působili v zásahových uniformách,
obuvi a přilbách jako těžkooděnci. Za svůj výkon, který se více blíží činnosti
hasičů při skutečném zásahu u požáru, však sklidili veliké ovace. Na závěr
soutěže se za vydatného povzbuzování diváků předvedlo v
požárním útoku družstvo nejmenších has ičů ze Stříteže
pod vedením svých trenérů
Miroslava a Josefa Čočkových.
Poté následovalo vyhodnocení
soutěže a předání odměn
všem
zúčastněným
družstvům. V přátelském zápolení
žen zvítězilo družstvo z Milotic
nad Bečvou (čas 18,79 s), na
druhém místě skončil Radíkov
(19,06) a bronz získalo družstvo místních děvčat (19,96). V mužích zvítězilo družstvo Špiček (17,29),
stříbro získal sousední Jindřichov (17,89) a třetí stupeň obsadil Luboměř
(17,94).
Večerní program byl zahájen zapálením táboráku s posezením a poslechem
střítežských hudebníků.
Hlavní část oslav však připadala na sobotu 4. srpna. Od 9 hodin se před
hasičskou zbrojnicí řadil slavnostní průvod, který pak za řízného hudebního
doprovodu Partutovjanky došel do kostela sv. Matouše. V závěru mše svaté,
kterou sloužil nový kaplan P. Stanislav Trčka a byla obětována za všechny
zemřelé i žijící has iče, bylo provedeno svěcení jubilejní stuhy. Stuhu
k hasičskému praporu, symbolizující bohatou stodvacetiletou historii hasičského sboru ve Stříteži, převzal z rukou starosty obce Petra Pajdly starosta
sboru dobrovolných hasičů Marek Mynář.
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Po položení věnce k pomníku padlých přednesl starosta sboru proslov, ve kterém vzpomněl okolnosti vzniku spolku dobrovolných hasičů ve Stříteži, ale i
řadu zajímavostí z celé historie až po současnost. Tento krátký pietní akt byl
zakončen státní hymnou v podání
dechové hudby Partutovjanka. Před
zahájením
slavnostní
schůze
v jídelně základní školy byla ještě
položena kytice květů na místním
hřbitově a věnována vzpomínka
všem zemřelým hasičům. Ústředním
bodem slavnostní schůze bylo předávání vyznamenání a ocenění hasičům. Vyznamenání se účastnil starosta 14. hasičského okrsku okresu
Přerov František Hercik z Partutovic
a Alois Prokeš – náměstek starosty
Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přerově. Vůbec
nejvyšší vyznamenání za celoživotní
práci ve prospěch dobrovolných
hasičů, kterým je titul: „Zasloužilý
hasič“, obdržel Jan Čoček. Řád Svatého Floriana byl udělen Karlu Šváčkovi. Tato vyznamenání předávali Ing. Karel Kolářík, ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Ing. Miroslav Čoček, ředitel územního
odboru Přerov. Závěrem schůze poděkoval starosta SDH Střítež zastupitelstvu obce za dlouhodobou podporu hasičů a starostovi obce předal
pamětní plaketu a sošku sv. Floriana.
Odpolední program pro veřejnost byl zahájen po 14 hodině přivítáním a krátkým pozdravem několika významných hostů, mezi které patřili hejtman Olomouckého kraje - ing. Mart in Tesařík, starostka Hranic - ing.Radka Ondriášová, starostka Hustopeč nad Bečvou
ing. Júlia Vozáková, nebo starostové
okolních obcí Antonín Folter z Olšovce,
Jaromír Blaha z Jindřichova a ing. Jaroslav Šindler z Partutovic. Otevřena byla
také výstava fotografií zachycujících historii existence hasičského spolku ve Stříteži a výstava modelů hasičské techniky
v základní škole.
Poté se na spanilou jízdu obcí vydala kolona vozidel jednotek sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí. Následovala ukázka koňských stříkaček, které
v plné parádě předvedli v dobových uniformách hasiči z Jindřichova a Partutovic. Všichni přihlížející se pak přesunuli na parkoviště u kostela, kde sledovali ukázku zásahu členů HZS Olomouckého kraje z Hranic při vyprošťování
zraněných osob z havarovaného motorového vozidla a hašení hořícího vozi5

dla. Hasičský záchranný sbor podniku DEZA Valašské Meziříčí předvedl
hasební zásah, při kterém během pár minut pomocí děla vyprázdnil objem
cisterny s 10 m3 vody a svlažil les v kopci mezi sokolovnou a zdravotním
střediskem. Mezitím se na prostranství před školou shromáždili krojovaní tanečníci k tanečnímu vystoupení s Moravskou besedou. Celý odpolední program, který byl obsáhle komentován velitelem JSDH Střítež Radimem Haitlem, probíhal za doprovodu dechové hudby Partutovjanka, jež byla od 18 hodin vystřídána mladou kapelou Střítež country band.
Také celého sobotního programu se s velkým zájmem účastnilo přes třicet
polských hasičů. O tom, že se u nás Polákům líbilo a že tato jejich návštěva
měla smysl, svědčí i srdečné rozloučení a příslib pozvání na obdobné akce do
polské Jemielnice.

Závěrem nezbývá než poděkovat střítežským hasičům za výborně připravený
program oslav tohoto významného výročí a popřát jim do dalších let záslužné
činnosti spoustu sil a elánu.
Pe tr Pajdla
Střítež
oslavila
600 let od první
písemné zmínky o
obci
Nejstarší
stopy
přechodného osídlení okolí Stříteže lze vys ledovat v období asi před 5000 lety. Dokumentují je nálezy kamenných předmětů, jako čepelí, no žíků a sekeromlatů v dolní části obce, ale i v horní trati Hory. Vlastní založení osady „lánové obce" spadá do údobí tzv. Velké ko lonizace, kdy hranický kraj byl kláš-

Střítež oslavila 600 let od
první písemné zmínky
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terním majetkem - nejprve benediktinů v Rajhradě, později premonstrátů na
Hradisku v Olomouci. Asi v polovině 12. století pověřil olomoucký kníž e Fridrich benediktiny kolonizací rozsáhlého pohraničního hvozdu, severně od trhové osady Hranic. Úkol byl svěřen mnichu Jurikovi, který začal seskupovat
obyvatele žijící v roztroušených sídlech do větších celků - osad.
První písemnou zprávou o naší obci je zápis v knihách půhonných a nálezových zemského práva na Moravě z roku 1412. Tehdy se střítežský rychtář Mikuláš stává věřitelem Petra z Drahanovic, rychtáře v Bělotíně. Podle nálezů
středověké užitkové keramiky v místech současného hřbitova se však lze domnívat, že vznik obce můžeme datovat ještě o 150 let dříve a to až někde do
roku 1262.
Tato historie, stará tři čtvrtě tisíce let, si jistě zaslouží zvláštní pozornost. Letošní výročí je vhodnou příležitostí k zamyšlení nad historií ž ivota ve Stříteži a
také k uspořádání společných setkání a oslav.
Oslavy tohoto významného výročí zahrnovaly několik akcí a navazovaly na
oslavy 120.výročí vzniku has ičského
sboru.
V neděli 9.září se jež tradičně konalo
závěrečné kolo soutěže mladých hasičů
Okresního sboru hasičů Přerov spojené
s vyhlášením výsledků za letošní rok.
V sobotu 15. září nás navštívil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Mons. Jan Graubner, aby v kostele
sv.Matouše udělil patnácti střítežským farníkům svátost biřmování.
Po příjezdu byl arcibiskup přivítán
starostou obce, ředitelkou základní
školy a zástupci aktivních spolků
v obci. Přímo v našem kostele bylo
biřmování naposledy uděleno arcibiskupem v r. 1901, tedy již před
111 lety. Starosta obce ve své přivítací řeči vzpomněl význam návštěvy arcibiskupa pro farnost, ale i celou obec
právě v roce, kdy si připomínáme řadu významných výročí. Kromě 600 let od
první písemné zmínky o obci připadlo na letošní 8. září 190. výročí posvěcení
kostela sv.Matouše, který naší předkové postavili vlastními silami a prostředky, rovněž jako postavení fary, od kterého letos uplynulo 240 let, nebo 245
let od doby, kdy si naše obec vymohla u vrchnosti vlastní duchovní správu a
školu. Při této příležitosti navštívila naši obec také poslankyně Parlamentu ČR
paní Jitka Chalánková, která se zúčastnila i následného setkání biřmovanců
s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.
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Oslavy vyvrcholily střítežskými hodami, které se tradičně konají
k uctění sv.Matouše, patrona střítežského kostela. V pátek 21. září
uspořádalo Sdružení přátel a rodičů ZŠ Střítež v sále zemědělského
družstva
hodovou
zábavu.
V sobotu se na hřišti nad školou za

deštivého počasí sešli volejbalisti, aby sehráli již 11. ročník hodového volejbalového turnaje o pohár starost obce. Vítězství
si tentokrát odvezli hráči z Velké.
V odpoledních hodinách byla slavnostně
zahájena výstava mapující historii naší
obce včetně historických předmětů a archeologických nálezů ze Stříteže a okolí a
výstava obrazů zachycujících naši obec. Mezi vystavenými díly byli zastoupeni
výtvarníci jako Eduard Světlík, František Přikryl, František Mück, Alois Šindler,
Karel Lev, Frant išek Klívar, Josef a Karel Koneční, Petr Lév a Hana Hudečková. Přípravy výstavy, která sklidila velký úspěch a k níž jsme zaznamenali řadu pozitivních ohlasů, se ujal střítežský rodák a patriot, pan Josef Mikulík.
Tradiční
sobotní posezení
s country
hudbou, stejně jako celý
nedělní hodový program,
se letos poprvé konal na
prostranství
před školou.
Úraz bubeníka hranické kapely Gentleman’s Club si vyžádal na poslední chvíli
upravit sobotní program. Nejdříve zahrála mladá skupina Střítež country
band, po které nastoupila úspěšná beatfolková kapela z Českých Budějovic Epy de Mye. Hudební tečku pak udělala
vsetínská kapela Dareband hrající hudbu inspirovanou valašským folklorem.
Na úplný sobotní závěr pak zlepšující se počasí umožnilo odpálit připravený
ohňostroj.
Nedělní program byl zahájen slavnostní mší svatou k uctění sv. Matouše, patrona střítežského kostela. V závěru mše požehnal hranický děkan P.Jiří Dole8

žel slavnostní stuhu k obecnímu praporu symbolizující 600. výročí od první písemné zmínky o obci.
Odpolední program zahájila Jana Černá, která ve 14 hodin přivítala na pódiu
dechovou hudbu Partutovjanka. V průběhu koncertu proběhl křest 1.dílu publikace mapující historii společenského života ve Stříteži s názvem: „Žijeme ve
Stříteži nad Ludinou I.“. Publikaci představil její autor Josef Mikulík a k jejího
pokřtění se účastnili někteří další spoluautoři a starosta obce. Dále pak místostarosta Zdeněk Lév představil dokončenou
tříletou rekonstrukci budovy mateřské školy,
na níž navázalo tanečním vystoupením dět í
mateřské školy pod vedením paní učitelky
Lenky Plaché. V další hudební přestávce přišla
předsedkyně TJ Střítež s vyhodnocením sportovních kolektivů za r. 2012. Poté následovala
skladba dětí a mládeže TJ SPV pro všesokolský slet s názvem: „Mez i hvězdami“, kterou
s místními děvčaty nacvičila Eva Wolframová
a Simona Tóthová. Mezi posledními vystupujícími byli uvedeni místní tanečníci pod vedením Marka Mynáře s tradičním nastudováním Moravské besedy.
Poté již členy Partutovjanky na pódiu vystřídala dechová hudba Moraváci, jejíž koncert posluchačům zpestřily veselé příhody lidového vypravěče.
Pe tr Pajdla

Nápad zatancovat ve Stříteži při oslavách 120 let
hasičů a výročí 600 let
obce se zrodil při hasičském plese, někdy okolo
půlnoci. Tradice tanečních vystoupení při slavnostních příležitostech v obci i
mimo obec je velmi dlouhodobá. Je sice pravda že od posledního tanečního
vystoupení střítežských amatérských tanečníků již uplynulo mnoho let (více
jak 22 let), přesto anebo právě proto se nám nápad zatančit moravskou besedu nezdál nijak náročný a tak sestavení prvního kruhu složeného ze střítežských zkušených harcovníků nebylo příliš obtížné sestavit. Ještě toho plesového večera bylo vše ujednáno. Druhý kruh měl být sestaven z mladých hasičů a hasiček. Tímto úkolem byla pověřena Hedvika Šortnerová a Kristýna
Čočková a to také hned přímo na plese. V únoru se sešel poprvé kruh starších
a zkušenějších tanečníků. Hned při první zkoušce bylo jasné, že celá záležitost, jevící se při plánování na plese okolo půlnoci jednoduchá, nebude
nikterak snadná. Do té doby nám přišlo vše samozřejmé. Ale figura moravské besedy se z našich hlav dávno vypařila a tak jsme museli začínat znova,
krok za krokem. Postupovali jsme podle rozpisu, který nám byl svěřen paní
Hanou Mrkvovou, která zdědila materiály po Emili Mrkvové. Pomáhali jsme si
i nahrávkou získanou z internetu. Pomalu jsme zvládali kroky celé moravské

Moravská beseda po
letech ve Stříteži
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besedy. Za dva měsíce jsme uznali, že tohle zvládneme a tak jsme svolali
druhý, mladý kruh a začali jsme mládež učit lidové tance. No to byla es tráda.
Brzy se ale ukázalo, že mládež má skvělého pamatováka a tak to co jsme se
my učili dva měsíce, oni zvládli za měsíc. No a pak přišel čas na vylaďování
(pilování). První vystoupení bylo naplánováno na začátek srpna, při příležitosti oslav 120 let založení sboru dobrovolných hasičů ve Stříteži. Dva týdny
před tímto termínem onemocněl Honza Remeš a na jeho místo bylo třeba naučit nového tanečníka. Tím byl Jan Hapala. Honza se velkou pílí a za vydatné
pomoci své tanečnice moravskou besedu v této krátké obě naučil. Po vystoupení 4. 8. se ukázalo, že je stále co zlepšovat, takže zkoušky každou neděli
pokračovaly až do vystoupení při oslavách 600 let obce.

Marek a Marie Mynářovi, Eva Folframová a Bohumír Škrhla, Jarmila a Petr
Pajdlovi, Romana Třetinová a Dušan Šatánek, Lucie Koláčková a Petr Mikulík,
Iveta Záblotská a Jan Hapala, Hedvika Šortnerová a Pavel Maléř, Kristýna
Čočková a Jiří Hapala
Při tomto posledním a hlavním vystoupení došlo ke změně u kruhu „ zkušenějších“ tanečníků. Místo manželů Pajdlových, kteří pro velké zaneprázdnění
pana starosty v souvislosti s oslavami obce museli vynechat, nastoupili do
kruhu manželé Maruška a Václav Röderovi. Pro ně to nebyl problém, protože
po celou dobu s námi nacvičovali jako náhradníci a jsou velmi dobří tanečníci.
Po vystoupení 23. 9. 2012 nám přišlo skoro líto, že je už po všem. A tak, i
když se nám mnohdy nechtělo na zkoušku, určitě bychom mnozí rádi tančili
dále. Třeba přijde příležitost a nacvičíme a zatancujeme českou, nebo českomoravskou besedu. Třeba na oslavu 700 let od písemné zmínky o obci.
Marek Mynář
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Velká cena okresu Přerov
Mladí hasiči se každoročně zapojují do Velké ceny okresu
Přerov, kde soutěží v požárním
útoku. Tady Vám přináším náhled do soutěží a našich soutěžních výkonů.

Mladí hasiči opět
úspěšní v soutěžích

datum
3.6.2012
9.6.2012
16.6.2012
17.6.2012
23.6.2012
24.6.2012
30.6.2012
25.8.2012
26.8.2012
1.9.2012
2.9.2012
8.9.2012
9.9.2012

Mladší žáci
umístění
Čas/s
Paršovice
1
15,98
Opatovice
6
26,19
Henčlov
1
17,75
Troubky
11
42,83
Potštát
2
17,45
Drahotuše
10
32,00
Pavlovice
1
17,29
Radslavice
3
18,58
Špičky
2
17,21
Soběchleby nehodnoceno
21,47
Olšovec
5
18,45
Partutovice
4
16,92
Střítež n/L
5
18,32
kde

Starší žáci
umístění
Čas/s
2
15,70
nedokončili
nedokončili
6
15,87
Nezúčastnili
Nezúčastnili
Nezúčastnili
8
19,28
Nezúčastnili
nehodnoceno
16,61
4
15,10
4
16,15
5
14,99

Celkově se mladší žáci umístili ve Velké ceně okresu Přerov na 2. místě
s 81 body, starší žáci obsadili 10. místo s 37 body.
Družstva soutěžila v těchto složeních:
Mladší žáci: Maléřová Tereza, Klumpar David, Mik Roman, Miková Petra, Koláček Lukáš, Jordán Lukáš, Jordán Marek, Röderová Lucie, Radová Adéla a
Čočková Tereza
Starší žáci: Snoha Petr, Fojtíková Diana, Fojtík Daniel, Klumparová Aneta,
Tóthová Barbora, Srbová Simona, Švec Jan a Röderová Kateřina
Závod požárnické všestrannosti
6. 10. 2012 proběhl závod požárnické všestrannosti, již tradičně
v Přestavlkách. Na tento závod jsme vyjeli hned se čtyřmi hlídkami. Soutěžili
jsme v kategoriích starších a mladších žáků a také dorostenek. V kategorii
mladších žáků se naše družstvo umístilo na 17. místě. V kategoriích starších
žáků jsme měli hned dvě družstva. Družstvo A se umístilo na 2. místě a družstvo B na 7. místě. Celkově starší žáci obsadili 2. místo. Družstvo dorostenek
se umístilo na 4. místě.
Složení družstev:
Mladší žáci: Maléřová Tereza, Klumpar David, Jordán Marek, Mik Roman,
Miková Petra
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Starší žáci A: Snoha Petr, Fojtiková Diana, Fojtik Daniel, Tóthová Barbora,
Klumparová Aneta
Starší žáci B: Jordán Lukáš, Röderová Lucie, Švec Jan, Srbova Simona, Röderová Kateřina
Dorostenky: Koláčková Lucie, Čočková Kristýna, Šortnerová Hedvika, Popová Kateřina, Záblocká Iveta
2.MÍSTO mladší-ŠPIČKY

2.MÍSTO – PORUBA

Ženy
Opět po letech se pod vedením Radima Hait la, Josefa Čočka a Miroslava
Čočka dalo dohromady družstvo žen.
Premiéru mělo na okrskovém kole
v Radíkově, kde se umístilo na 1. místě a postoupilo na okresní kolo do Provodovic, kde už takový úspěch nemělo. Družstvo se také zapojilo do Velké
ceny okresu Přerov a zúčastňovalo se i
pohárových soutěží. Ve Velké ceně se ženy umístili na 10. místě s 38 body.
Velký úspěch zaznamenalo družstvo žen na pohárové soutěži, kde se
z dvanácti družstev umístili na 1. místě. Porazily i družstva zkušenější jako
jsou Milotice nebo Opatovice, které se umisťují na předních příčkách pravidelně.
Družstvo žen soutěžilo v tomto složení: Šortnerová Hedvika, Čočková Kristýna, Koláčková Lucie, Čočková Kateřina, Popová Kateřina, Záblocká Iveta,
Bartošová Michaela, Vrátná Lucie . V družstvu se také objevily i náhradnice,
které zaskočily v nepřítomnosti členek. Byla to: Čočková Monika, Haitlo vá Ma-
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rie, Lévová Petra, Biskupová Veronika a Snohová Adéla. Ho lkám moc děkujeme za výpomoc.
Okrskové kolo v Radíkově 1. Místo, okresní kolo v Provodovicích 5. Místo.

datum
20.5.2012
16.6.2012
17.6.2012
23.6.2012
24.6.2012
30.6.2012
1.7.2012
8.7.2012
14.7.2012
22.7.2012
29.7.2012
25.8.2012

Velká cena okresu Přerov
kde
Umístění
Hlinsko
11
Opatovice
Nezúčastnili
Troubky
9
Olšovec
9
Radíkov
8
Jindřichov
4
Radkova Lhota
7
Paršovice
7
Horní Újezd
4
Ústí
9
Valšovice
9
Provodovice
12

datum
15.7.2012
21.7.2012
28.7.2012
3.8.2012
10.8.2012
12.8.2012
18.8.2012
19.8.2012
1.9.2012

Pohárové soutěže
kde
Umístění
Milotice
5
Poruba
2
Jasenice
8
Střítež n/L
3
Partutovice
4
Luboměř
5
Vysoká
1
Špičky
4
Hostašovice
2

Čas
22,94
20,25
24,02
20,83
18,73
19,05
20,93
20,76
44,06
22,97
31,70

Čas
19,95
24,20
19,98
21,29
17,46
20,27
19,64

Za SDH Střítež n/L Kristýna Čočková

Ve dnech 1. 7. – 5. 7. 2012 se 8 děvčat
z TJ Střítež nad Ludinou pod vedením
Simony Tóthové a Evy Wolframové zúčastnilo Všesokolského sletu v Praze,
který byl vyvrcholením oslav 150 let Sokola. Naše skupina byla součástí skladby ČASPV Mez i hvězdami, kterou nacvičovalo celkem 320 dětí z celé republiky. Během celého našeho pobytu jsme
měly možnost navštívit spoustu historických a kulturních památek. Pro hlédly
jsme si Pražský hrad, navštívily jsme bludiště na Petříně, prošly jsme se přes
Karlův most až k Staroměstskému orloji. Stihly jsme se také něko likrát vy-

XV. všesokolský
slet
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koupat v Tyršově domě a na bazénu v Edenu. Zúčastnily jsme se také Sletového průvodu Prahou a slavnostního zahájení sletu pod názvem SOKOL GALA
v Tipsport Aréně v Holešovicích.
Nejvíce se nám líbila prohlídka

pražské ZOO, kde jsme strávily
skoro celý den. Během týdne jsme samo zřejmě také nacvičovaly na závěrečné vystoupení na stadionu SYNOTTIP Aréna v Edenu. Náš pobyt v Praze byl
velice náročný, ale užily jsme si hodně legrace a děvčata si určitě přivez la
spoustu zajímavých zážitků.
Děkujeme Obci Střítež nad Ludinou a TJ SPV Střítež nad Ludinou za finanční
podporu této akce.
Eva Wolframová

Rok 2012 byl kulatým, či alespoň
půlkulatým výročím něko lika významných událostí v historii naší obce. Hodové slavnosti byly proto letos programově
velice bohaté. A protože epicentrem
všeho dění bylo prostranství ve středu obce, bylo docela nasnadě přilákat návštěvníky také do prostor místní školy.
V neděli odpoledne se tedy všichni současní učitelé základní školy dostavili na svá pracoviště, a to nejen proto, aby dohlédli na pořádek, ale hlavně
proto, aby si mohli popovídat se zvídavými návštěvníky, představit jim práce
žáků a ukázat jim jejich zázemí. Vždyť většina z těch, kteří sem zavítali, byli
bývalí absolventi. Šlo tedy spíše o setkání starých známých než o pouhou
kontrolu toho, jak naše škola vypadá zevnitř.
Povídání bylo velice příjemné a osvěžující, protože mnoho takových příležitostí se v dnešní ukvapené době nenabízí. Na chodbách se setkávaly různé
generace lidí, kteří do střítežské školy docházeli za vzděláním v nedávné i
vzdálenější minulosti. Někteří porovnávali podmínky pro učení a vybavení. Jiní
jen tak zavzpomínali na společná školní léta, své učitele a spolužáky. Samozřejmě, že těmi nejfrekventovanějšími místy byly nástěnky s fotografiemi.

Den otevřených
dveří ve škole
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Myslím, že odpoledne se opravdu vydařilo, a že i otevření školy a ukázka
učeben a prací žáků přispěly ke zpestření a obohacení programu střítežských
oslav.
Jiří Jordán, zástupce ředitelky školy

Kartouzka
Naše první školní exkurze
ve školním roce 2012/2013 nás zavedla do kopců okolo Olomouce.
Se třídou jsme autobusem
dojeli k zoo na Svatém Kopečku a
odtamtud jsme se vydali pěšky
nejprve po lesní silničce a pak
opravdovou lesní cestou ke zřícenině kláštera Kartouzka, který zažil
krátkou slávu na přelomu 14. a 15.
století. Na cestě jsme zažili mnoho zajímavého. Viděli jsme různé houby,
hlavně červené muchomůrky, i žábu, o které jsme tvrdili, že je to zakletý
princ, a říkali spolužačce, aby ji zkusila políbit, což ale neudělala, takže nevíme, jak by to dopadlo.
Když jsme dorazili ke zřícenině, někteří žáci se rozpomněli, že tu kdysi
měli nějakou soutěž. Pak se celá třída rozběhla do všech světových stran a
začala pobíhat v bludišti zbytků zdí a zeleného porostu a prozkoumávat každou skulinu, která tam byla. Rozeznat se daly zbytky někdejšího kostela,
chodeb a malých domečků, v nichž kdysi mniši přebývali.
Na zpáteční cestě jsme museli vylézt do strašlivého kopce a na jeho vrcholu všichni funěli, jako by právě doběhli maraton.
Pak jak jsme se vrátili zpátky k zoo a skoro všichni vyzkoušeli průlezky,
které jsou hned naproti.
Když už jsme se vraceli domů, tak jsme si ještě udělali zastávku
v Horizontu. Všichni se šli kouknout na pravěké stromy, a když nám pan učitel zrovna něco povídal, přišel nějaký pán a řekl, že jsme jim spustili alarm,
když jsme se dívali na ty stromy, a doporučil nám restauraci Semiramis . Tam
si všichni dali zmrzlinu, jen já a Karolína Janíčková jsme si daly hranolky. Pak
jsme se podívali na umělý vodopád a vypasené kapříky, čekající, jestli jim
někdo hodí něco k jídlu, a spokojeně jsme se rozjeli domů.
Za sedmou třídu Veronika Vališová

Ve dnech 10. –
14.
září
proběhl
adaptační kurz žáků
6.třídy ZŠ a MŠ Střítež
nad
Ludinou.
První den se novopečení šesťáci vydali na pěší výlet do Jindřichova, navzájem
si ukazovali, kde bydlí, někdy i domácí zvířátka, která doma chovají. Den

Adaptační týden žáků
šestého ročníku
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završili hraním míčových her. V úterý
podnikli výlet do Hranic, navštívili Městské muzeum a galerii s výstavou o pravěku a po ní se vydali na bowling. Středa byla sportovně výživná. Žáci se vydali do lanového centra v Olomouci.
Učili se zdolávat nejen lanové překážky,
ale i vzájemné spolupráci a vzájemné
důvěře. Středeční výlet sklidil veliký
úspěch. Ke konci týdne se počasí trochu
pokazilo a tak žáci strávili také jeden
den ve škole, hráli hry, předváděli
scénky, pracovali ve skupinách a těšili se na pátek. Poslední den adaptačního
kurzu navštívili šesťáci ze Stříteže vesnici Olšovec a tamější základní školu.
Olšovečtí spolužáci a paní učitelky jim přichystali velké překvapení a také zábavný program. Na oplátku si i žáci z šesté třídy přichystali vystoupení.
Během adaptačního týdne tak noví šesťáci poznali vesnice a někdy i domy svých spolužáků, zasportovali si, zahráli si spoustu her, ale dozvěděli se i
nové informace, např. o pravěku.
A co na to samotní žáci?
„Ukázal jsem kamarádům morčata a všem se líbila.“
„Na výstavě se mi moc líbilo, povídali nám, jak se žilo v pravěku a byl tam i
velký mamut.“
„Povídání v muzeu bylo trochu dlouhé, ale pak jsme šli na bowling.“
„V zámku jsme viděli obrazy.“
„Do lanového centra bychom mohli jet znovu, moc mě to tam bavilo.“
„Příště bychom mohli jet i na ko le.“
„V Olšovci se nám dět i schovaly a my je museli najít“.
„Tento výletní týden bych každému doporučil.“
Mgr. Michaela Hynčicová, třídní učitelka

Program adventních akcí v roce 2012
30. 11.
17:00
6. 12.
18.30
8.12.
9:00
19.12.
17:00
24.12.
14:00
24.12.
24:00

Výroba adventních věnců – „Přijď a zkus to taky“
- hala za jídelnou ZŠ Střítež
Adventní koncert ZUŠ Potštát
- jídelna ZŠ Střítež
Hasičské vepřové hody s rozsvěcením vánočního stromu
- náves před školou
Tradiční koledování u vánočního stromu a dětská vánoční trh
- vestibul ZŠ Střítež
Troubené koledy u vánočního stromu
- náves před školou
Půlnoční mše vánoční – zpívaná mše v podání chrámového
sboru - kostel sv.Matouše
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