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Práce na komplexní pozemkové úpravy v naší obci
pokračují. V současné době
projektantský tým provádějící firmy AZ Geon Brno
s.r.o. připravuje projektovou dokumentaci, která by měla uspořádat pozemky
vlastníků a zajistit dostupnost všech pozemků po obecních komunikacích.
Všechny změny budou projednané následně s vlastníky a sborem zástupců,
kteří byli zvoleni na schůzce, která se konala ve škole. Dosud není stanoven
další přesný termín projednávání, ale první výsledky práce projektantů budou
k dispozici v měsíci červnu.
Zdeněk Lév

Komplexní pozemkové
úpravy pokračují

Dobojováno.
Sezona
2012/2013 skončila pro
hokejisty
ze
Stříteže
dvěma
nepovedenými
zápasy ve čtvrtfinále ligy
amatérských hokejistů, kterou již dlouhou dobu pořádá zimní stadion
v Novém Jičíně.
Jinak se nám ale jako loňským vítězům soutěže docela dařilo.
Po prvním kole, ve kterém se vzájemně utkalo všech 14 týmů, jsme obsadili lichotivou 2. příčku tabulky. Ve 13 kláních jsme vybojovali 32 bodů za
10 vítězství, 2 porážky a 1 vítězství na nájezdy. V nadstavbové části, kde se
utkaly vždy jen poloviny týmů podle postavení v tabulce, přidali střítežští reprezentanti ještě dalších 12 bodů v 6 zápasech a v celkové tabulce skončili
bronzoví za vítězným Černotínem a stříbrným Olšovcem.
Až potud vládla v kabině spokojenost a dobrá nálada. Nebylo to jen
umístěním v tabulce. Hráli jsme lehce a dokázali jsme soupeřům nasázet nejvíce gólů ze všech. Náš nejlepší útočník, Martin Palacký, se po zásluze stal
nejen nejproduktivnějším hráčem celé soutěže, ale také jejím nejlepším střelcem. V 19 utkáních posbíral úctyhodných 87 bodů za 47 branek a 40 asistencí.
Ve vyřazovací části jsme narazili na tým Elmarexu a rázem bylo všechno
jinak. Byli jsme pomalejší, nepřesnější a především méně důrazní před brankou a v útočném pásmu. Hra byla až příliš otevřená a jen se útočilo. Ve dvou
zápasech padlo 23 branek! Po výsledcích 6:8 a 4:5 pro nás ročník skončil. Po
loňském triumfu jsme asi čekali víc, ale i tak si myslím, že jsme si to letos
užili a nemáme se za co stydět. V příštím ročníku to zkusíme znovu.

Pro HC Střítež sezona
skončila ve čtvrtfinále

Jiří Jordán
Zleva: Jiří Šrámek, Libor Veselka, Marcel Palacký, Michal Třetina, Karel Šváček, Libor Koňařík, Radim Haitl, Imrych Nagy, Michal Haitl, Filip Bartoník, Martin Palacký a Jiří Jordán.
Klečí brankář David Kováč. Chybí druhý brankář Lukáš Škrhla.
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Tělovýchovná jednota, jako každý rok,
pořádala, nebo se
podílela na mnoha
akcích v naší obci a
její
členové
nás
dobře reprezentovali
na různých úrovních v rámci kraje.
V následujících řádcích si můžete přečíst malý, heslovitý sumář z činnosti TJ
za uplynulý rok 2012.
• 19. 2. 2012 - Maškarní karneval
pro děti ze Stříteže a celého okolí v jídelně ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou.
V průběhu zimního i jarního období probíhá florbal mládeže „ z hor“ v místní
stařičké sokolovně pod vedením Václava Foltase ml..
Díky Obecnímu úřadu ve Stříteži n.L. a vedení Základní školy ve Stříteži n.L.
využíváme na své sportovní volnočasové aktivity v odpoledních i večerních
hodinách prostory vedle školní jídelny. Ve středu večer zde cvičí střítežské
ženy, a to zdravotní cvičení, kalanetiku, gymnastikbally s prvky jógy. Každý
pátek kroužek smíšeného žactva pod vedením Simony Tóthové a Evy Wolframové, který nacvičuje celý rok sletovou skladbu „ Mezi hvězdami“.

Zpráva o činnosti TJ SPV
Střítež nad Ludinou
za rok 2012

• 24.3.2012 – Zájezd na bruslení do Valašského Meziříčí – pro veřejnost
• 31.3.2012 – Brigáda na úpravu Dolní ho hříště – 6 účastníků
• 4.4.2012 - Brigáda na sázení stromků Na Bařině v obecním lese
• 14. 4. 2012 - 35. Běh vítězství v Hranicích – 12 účastníků:
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• 4.5. – 5.5. 2012 – „Ženy jděte do sebe !“ relaxační pobyt žen na
Uhřínově
• 5. 5. 2012 - Okresním atletický čtyřboj v Přerově – 8 účastníků :
• 12. 5 2012 účast na Medvědí stezce- regionální soutěž mládeže
v přírodě ve Velké- - 14 účastníků:
• 28. 5. 2012 účast vítězů z okresního kola na Krajské soutěži
v atletickém čtyřboji v Olomouci
Z finančních důvodů se opět nekonaly republikové soutěže v Atletickém
čtyřboji a v Medvědí stezce.
• Ve dnech 1.7. – 6.7.2012 účast na VX. všesokolském sletu v Praze –
účast 8 cvičenců a 2 vedoucí. Skladbu České asociace Sportu pro všechny s názvem „Mezi hvězdami“ nacvičovalo přes 300 dívek celé ČR.
V letošním roce k finančně nejnáročnějším akcím patřil právě Všesokolský slet v Praze. Celkové náklady na nácvik, pořízení dresů, účast na
secvičných a Všesokolském sletu v Praze činily 36 000 Kč.
• 25. 8. 2012 Účast na 3. ročníku závodu Dračích lodí ve Skaličce –
je potřeba 20 pádlujících a 1 bubeník a další střídající, členové TJ SPV
Střítež z oddílu florbalu, volejbalu, hokeje, fotbalu a žen a další občané
Stříteže. Účast 36 posádek z hranicka a okolí. Elitní 2. místo
• 22. 9. 2012 – 11. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev o Pohár starosty obce Střítež n.L..Organizace a účast družstva
volejbalistů TJ SPV Střítež na oslavách 600 let od první písemné zmínky
o obci a zároveň na oslavách Střítežských hodů.
• 23. 9. 2012 – „Mezi hvězdami“- vystoupení se sletovou skladbou
v hlavním nedělním programu oslav 600 let od první písemné zmínky o
obci, na kterých se TJ aktivně podílela. K tomuto výročí byla vydána publikace o spolcích s názvem „Žijeme ve Stříteži I.“, kde je velmi
podrobně popsána historie a činnost naší TJ. Kniha byla na návsi
slavnostně pokřtěna a je možno si ji zakoupit na OÚ Střítež n. L.
• 5.10 – 7.10.2012 – Podzimní relax víkend v hotelu Belaria v Hradci
nad Moravicí – 10 účastnic.
• 30. 11. 2012 akce pro veřejnost s názvem „Adventní věnce –
zkus to taky“
SPOROVNÍ TÝMY TJ:
• 1.HC TJ STŘÍTEŽ -SEZÓNA 2011 / 2012
Dne 31. 3. 2012 se stal HC TJ Střítež poprvé vítězem ligy amaterských
hokejistů v Novém Jičíně.
• 2. FOTBAL 2012
V roce 2012 se družstvo fotbalistů TJ SPV Střítež nad Ludinou zúčastnilo
celkem sedmi turnajů v malé kopané, z nichž šest se konalo venku na
trávníku, ale prosincový Gerža cup se již tradičně uskutečnil v hale
v Odrách. Výsledky byly skvělé, protože až na jediný turnaj jsme vždy
dosáhli na pohár a čtyřikrát dokonce na ten nejcennější.
• 3. VOLEJBAL 2012
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V průběhu roku se tým volejbalistů TJ SPV Střítež zúčastňoval turnajů
v okolí. Sokolovna ve Stříteži již bohužel nesplňuje všechny podmínky
pro hru, proto trénují v sokolovně ve Velké. V případě příznivého počasí
trénují každý pátek na střítežském hřišti.
Členská základna TJ Střítež k 31. 12.2012
V současné době má TJ 104 členů. Z toho žen 25,mužů 34, mládež do
18 let chlapců 26, dívek 19.
K těm, co finančně TJ SPV v roce 2012 podpořili, patří: Olomoucký
kraj, obce Střítež nad Ludinou, Jindřichov, Olšovec, Partutovice,
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 ji zastupuje členka výkonného výboru Jana Černá.
Zpracovala: Bc. Naďa Šváčková – předsedkyně TJ Střítež nad Ludinou

Tělovýchovná jednota děkuje za účast a vytvoření příjemné a pohodové atmosféry všem hostům Maškarního
karnevalu, který se uskutečnil 10. února 2013. Zásluhou organizátorů, maminek a babiček, které napekly cukroví do bufetu, dárcům do tomboly a firmám, které akci finančně podpořily, bude výtěžek z akce použit na sportovní aktivity členů Tělovýchovné jednoty Střítež nad Ludinou v roce 2013.
Díky aktivitě členů a dobré spolupráci s vedením obce, obdržela TJ SPV Střítež nad
Ludinou na svoji celoroční činnost v roce 2013 finanční podporu :
od Olomouckého kraje a také příspěvky od obcí Olšovec, Partutovice a
Jindřichov.
TJ SPV Střítež nad Ludinou děkuje za reklamní prezentaci při Maškarním karnevalu 10. Ledna:
Zdeněk Maléř, zemní práce, Střítež nad Ludinou 581 625 524, 602 571, www.malergroup.cz
Hranicko a.s. Střítež nad Ludinou 281, tel.: 581 650 332, www.hranicko-agrochovas.cz
Střechy Potáček, s.r.o., tesařské práce, Zborovská 1446, Hranice, 581 603 638, www.strechy-potacek.cz
Strojírny Olšovec s.r.o., Olšovec 77, 581 694 511,www.strojirny.com.
Michal Haitl, malířství, natěračství Střítež nad Ludinou 279, tel.: 776 732 205, michalhaitl@email.cz
Děkujeme dárcům tomboly:
Obci Střítež nad Ludinou, Městskému kulturnímu zařízení Hranice, Ekoltes Hranice, a.s., MUDr. Petru Vrtalovi,
Naděždě Šváčkové, manželům Pilchovým, Koláčkovým, Maléřovým a Švecovým, za krásné dorty Lucii Maléřové,
a Evě Škrhlové.
Za výborné cukroví a chlebíčky do bufetu děkujeme:
Kristýně Lévové, Naděždě Šváčkové, Pavle Maléřové, Evě Wolframové, Janě Pilchové, Bohdance Švecové,
Lence Valentové, Sylvě Strakulákové, Ireně Mikulíkové, Janě Humplíkové, Monice Bukovčákové, Simoně Sekaninové, Zuzce Klulmparové, Janě Stržínkové, Monice Röderové, Marii Röderové, Lence Koláčkové, Adélce Hapalové a Ireně Lévové.
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Sobota 16. února nebyla pro mladší a
většinou školou povinné občany vesnice
pouze prvním dnem dlouho očekávaných jarních prázdnin. Těšily se na tuto chvíli ještě z jiného důvodu. Jelo se
totiž bruslit na zimní stadion do Nového Jičína.

Obecní bruslení

Na přírodu letos moc spolehnutí nebylo a i přes nemalou snahu několika
nadšenců nám led na asfaltové ploše před školou vydržel sotva pár dní. Zájem byl proto velký a místa v autobuse byla rychle obsazená. Ledová plocha
je ale dost rozlehlá a i když ještě zhruba dvacítka bruslařů dorazila vlastními
vozy, tak si myslím, že si za tu hodinu a půl přišel každý na své. Prostor pro
hru dostali urostlí chlapi ve výstroji, stejně tak i jejich nástupci, kteří se o hokejku zatím spíše jen opírají. No a celá jedna třetina zůstala těm, kteří si přišli
jen tak volně zabruslit a poklábosit.
Odpoledne to bylo určitě vydařené a počet účastníků příjemně překvapil.
Nezbývá než poděkovat obecnímu úřadu a tělovýchovné jednotě za to, že se
ochotně podělili o náklady spojené s dopravou a pronájmem stadionu.
Loňský rok se vyznačoval vysokými teplotami a extrémním nedostatkem
vláhy. S tím také
souviselo
masivní
rozšíření dřevokazných lesních škůdců. V lesích na Hranicku došlo k vysokému rozšíření nejen
lýkožrouta smrkového a lesklého, ale i lýkožrouta severského. Ten je u nás
nepůvodním
druhem a jeho zákeřnost spočívá v tom,
že napadá i zdravé
mladé stromy a nalétává
především
do horních partií
kmene. Situaci ve
střítežských lesích
označili inspektoři České inspekce životního prostředí při svých podzimních
kontrolách za kalamitní. Obci Střítež, ale i dalším vlastníkům lesa, tak vznikly

Škola pomáhala v lese
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významné škody vlivem vynucené těžby mladých, převážně smrkových porostů a vznikem holin, které je nutno do dvou let znovu zalesnit.
Ve čtvrtek 18. dubna se vydalo přes sedmdesát žáků Základní školy ve Stříteži nad Ludinou se svými učiteli do obecních lesů odstraňovat následky loňské kůrovcové kalamity. Tato dubnová akce, při níž spolupracuje škola s obcí,
se koná již tradičně při příležitosti Dne Země.
Žáci sedmé, osmé a deváté třídy si vyšlápli do
svahů nad místní částí
Bařina, kde během čtvrtečního slunečného dopoledne vysadili více než
1500 sazenic stromků.
Osadili část paseky, která vznikla po vytěžení
mladého, asi čtyřicetiletého smrkového lesa zdevastovaného kůrovci.
V souladu s doporučeními odborného lesního hospodáře byly vysazovány výlučně stromy listnaté jako javor a lípa. Do blízkosti nejvyššího bodu střítežského katastru, kterým je Okrouhlík s 502 metry nadmořské výšky, se vydali
žáci šesté třídy, kde se pustili do uklízení klestí po nahodilé těžbě. Ani děti
z prvého stupně nezahálely. Jednotlivé třídy se vypravily po obci sbírat odpadky, které znečišťovaly naše okolí po letošní dlouhé zimě.
Všichni přidělenou činnost velmi dobře zvládli a to i přesto, že se jednalo o
práci v náročném kopcovitém terénu. Věřím, že tato spolupráce má pozitivní
přínos i pro žáky, kteří mají možnost si prakticky vyzkoušet práci v přírodě a
sledovat její dopad na životní prostředí ve svém okolí.
Děkujeme dětem i pedagogům Základní školy Střítež nad Ludinou za kus
dobře vykonané práce.
Ing. Petr Pajdla, starosta Stříteže nad Ludinou

Ve škole se po roce
setkali jubilanti
Zastupitelstvo Obce Stříteže
nad Ludinou pozvalo na pátek
12.dubna
seniory,
kteří
v letošním roce oslaví své životní jubileum šedesáti pěti
nebo sedmdesáti a více let. Po
16 hodině se jídelna základní
školy rychle naplnila více než
sedmdesáti pozvanými. Program zahájila krátkým přivítáním předsedkyně
kulturní a občanské komise Naďa Šváčková. Před vystoupením dětí základní
školy všechny srdečně pozdravil starosta obce Petr Pajdla. Žáci naší základní
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školy, kteří tvoří pod vedením p.učitelky Jany Čočkové malou střítežskou
scholu, zazpívali několik křesťanských a lidových písniček. Poté předvedlo své
muzikantské umění trio střítežských harmonikářů ve složení Vojtěch a Petr
Lévovi a Jaromír Hapala. Po malém pohoštění si většina přítomných zazpívala
společně s harmonikářem Petrem Lévem a trumpetistou Václavem Voldánem.
Přítomní také se zájmem shlédli
prezentaci fotografií,s komentářem
místostarosty Zdeňka Léva, zachycujících
stavby
realizované
v posledních letech v obci, nebo záběry z oslav výročí 120 let od založení hasičského spolku a 650 let od
první písemné zmínky o obci, které
se konaly v průběhu loňského roku.
Všem jubilantům přejeme jménem
celého zastupitelstva obce mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalšího života.
Studenti ze Stříteže během
svého
studia
vypracují
spoustu seminárních a diplomových prací. Některé
z nich se zabývají i naší obcí
a to z různých pohledů. Marek Pajdla, student Lesnické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně zpracoval výsledky měření z meteorologické stanice ve Stříteži nad Ludinou z let 1901 – 1950. Uvádíme jen některé zajímavé údaje o
teplotě, výšce sněhové pokrývky a četnosti větru.

Bioklimatické údaje
ze Stříteže

Bioklimatologické údaje ze stanice Střítež nad Ludinou (332 m n.m.).
Údaje z roku 1901-1950
Tab. 2) Absolutní maximum teploty vzduchu ve °C
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

13,1 14,3 21,8 29,0 31,5 34,9 35,0 35,6 32,6 27,6 23,8 13,8

Datum abs. roč.
max.
22. VII. 1943

Tab. 3) Absolutní minimum teploty vzduchu ve °C z období 1926 – 1950
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31,5

31,5

24,8

-9,2

-3,5

-1,2

4,6

0,3

-3,0

-9,0

10,2

26,0

Datum
abs. roč.
min.
11. II.
1929

Absolutního měsíčního maxima bylo dosaženo v srpnu, naopak minima v lednu.
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1. Průměrná četnost směru větru v roce, udávaná v % ve všech pozorováních z období 1946-1953
Z měření četnosti směru větru v daném
časovém úseku vyplývá, že na stanici, kde
probíhalo měření, měl nejvyšší četnost
vítr západní. Naopak nejnižší hodnotu
vykazuje proudění vzduchu ze severu.
Což si můžeme ověřit jak z tabulky, tak i
z přiloženého grafu.

Průměrná četnost větru v roce
ze všech pozorování (%)
S
25
20
15
10
5
0

SZ

Z

SV

V

JZ

JV
J

Bezvětří: 17,4 %

Průměrná četnost směru větru v roce (v % ze všech pozorování)
S (N)

SV (NE)

V (E)

JV (SE)

J (S)

4,9

17,3

6,6

3,8

5,8

JZ
(SW)
14,2

Z (W)

SZ (NW)

Bezvětří

22,5

7,5

17,4

2. Datum prvního a posledního dne se sněhovou pokrývkou a její trvání.
Datum prvního a posledního dne se sněhovou pokrývkou a její trvání za období
1920/1921 – 1949/4950
Datum prvního dne

Datum posledního dne

Průměrné

Nejdřivější

Nejpozdější

Průměrné

Nejdřivější

nejpozdější

16. 11.

13. 10. 1941

28. 12. 1934

30. 3.

26. 2. 1936

4. 5. 1941

11. Absolutní maximum výšky sněhové pokrývky v jednotlivých měsících ze stanice
Absolutní maximum výšky sněhové pokrývky v cm.
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Datum absolutního maxima

-

11

20

28

57

53

54

16

1

17. 1. 1941

Absolutní maximum výšky sněhové pokrývky činilo 57 cm dne 17. 1. 1941.
Dne 2. dubna 2013 se žákyně 8. třídy ZŠ
a MŠ Střítež nad Ludinou Jana Doležalová
zúčastnila republikového kola jazykové
soutěže v německém jazyce v Praze.
Probojovala se postupně kolem okresním
a krajským. V Praze se Jana utkala s 15
nejlepšími soupeři ze 14 krajů České republiky. Musela prokázat své znalosti v porozumění poslechovému textu a

Žákyně ZŠ je
pátá v
republice
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komunikativní dovednosti, které uplatnila
zejména při popisu obrázku. Zkoušející byli
Němci, a přestože se Jana setkala s rodilými
mluvčími poprvé, zvládla vše výborně a umístila se na nádherném 5. místě. Škoda jen, že
odměny byly velmi skromné a vítězům musel
stačit obyčejný slovník a pocit úspěchu. Jana si
touto soutěží také prodloužila velikonoční
prázdniny a zakončila je prohlídkou centra Prahy. Letošní školní rok byl pro ni
velmi náročný, plný příprav na čtyři jazykové soutěže. Děkujeme jí za její
houževnatost a přejeme hodně dalších úspěchů.
Za ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou zaslala Monika Röderová
Dne 26.3. proběhl
na
ZŠ
Střítež
n.Lud. již 6.ročník
velikonočních řemesel. Celé odpoledne vrcholily přípravy ve třídách, kde se chystala
jednotlivá stanoviště. Od 15,00 hod začali houfně chodit rodiče se svými ratolestmi. A že jich bylo! Tak velkou účast jsme snad ještě neměli. Děti si odnášely
domů plno vlastních výrobků – zajíčka z hoblin, vajíčka dělaná voskovou technikou, velikonoční žebříčky, zdobené perníky, zvířátka z perliček, vařechové zajíčky aj. Nechybělo oblíbené pletení tatarů, které bravurně zdolávali tři statní pánové. Na dalším stanovišti s lehkou grácií
vyráběly maminky velikonoční věnce. A že jim to šlo…. Aby návštěvníci nabrali síly, všichni se mohli občerstvit v naší kuchyňce. Při dobrém kafíčku, čaji
a domácích zákuscích rodiče plodně diskutovali o všem možném.
Vládla zde pohodová, domácí nálada. Poslední návštěvníci odcházeli
po 18,00 hodině. Plné ruce výrobků a velká spokojenost. To potěší.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za pomoc paní L.Maléřové,
H.Hudečkové, L.Fedorové z DDM
Hranice,
panu
M.Röderovi,
V.Doležalovi staršímu. Dále panu
D.Strakovi za výrobu vařeček, které byly během chvilky rozebrané, obecnímu úřadu za každoroční dodání proutí a v neposlední řadě pedagogickým pracovníkům, kteří se zapojili do této
velké a náročné akce.

Velikonoční
řemesla

R.Brázdová, vychovatelka školního klubu
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V pátek
dne 19. 4.
2013
se
uskutečnila
první lekce
předtaneč
tanečních.
Seznámili jsme se se základními
kladními
kroky mazurky, polky, jivu a
ploužáku (který nám šel ze vševš
ho nejlépe ☺).
). Bolest nohou a

Taneční
výchova
IX. třídy

puchýře, po ukončení této
lekce, nebyly výjimkou.
Lekce začínají vždy po dede
vatenácté hodině ve škole
za jídelnou pod vedením
mistra hranické taneční
školy pana V. Tumpacha,
který je
j obdivuhodný tanečník.
V dalších lekcích porozuporozu
míme tancům, jako je nana
příklad: valčík, salsa a
mnoho dalších…
Už se těšíme na další taneční lekci. S pozdravem IX. třída ☺
„Miniházená

do škol“ je
projekt pro

Projekt „Miniházená do škol“

žáky 1. stupně ZŠ, který podporuje
výuku tělesné výchovy - konkrétně
miniházenou.
házenou. Lektorkou pro oblast
Hranice je zkušená trenérka žákovžákov
ských kategorií
gorií házenkářského klubu
Cement Hranice, paní Leona Černá.
V rámci tohoto projektu žáci absolabsol
vují několik velmi atraktivních
a
tréninkových jednotek
notek přímo pod jejím veve
dením . Získané
kané dovednosti pak trétré
nují v hodinách tělesné výchovy se
svými vyučujícími. Hra není vázána
přísnými
nými pravidly a dává prostor pro každého, kdo umí a chytat míč. Brzy zíszís
kala u dětí velkou
u oblibu. Vyvrcholením
Vyvrcholením celého projektu budou v měsíci květnu dva miniturnaje spádových škol, kde porovnají svoje umění žáci Stříteže,
Stří
Jindřichova, Olšovce a Partutovic. Budeme se snažit dobře naši školu reprerepr
zentovat. Držte nám palce.
Mgr.
gr. Božena Vinklárková
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Hospodaření obce v roce 2012 a
výhled na 2013
PŘÍJM Y

Upravený
rozp. 2012

Sk utečnost
2012

Daně z příjmu FO
Daně z příjmu PO
Obecné daně ze zboží a služeb
Poplatky
Majetkové daně
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELK.

1 625 944
1 431 884
2 683 320
301 189
534 216
6 576 553

1 625 942
1 431 884
2 683 320
300 189
534 215
6 575 550

Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Ostatní nedaňové příjmy
Splátky půjček
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELK.

815
326
14
104
44
1 304

815
326
14
104
44
1 304

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA

4 - DOTACE

PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 - 4
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
Financování celk. - splátka půjčky

VÝDAJE

511
727
273
039
059
608

1 655 000
1 930 000
3 400 000
327 000
540 000
7 852 000
368
300
21
48
60
798

000
500
000
800
000
300

14 480

14 480

10 000

2 039 491

2 039 491

197 900

9 935 146

9 934 129

8 858 200

-886 419

-351 953

400 000

Upravený
rozpočet

Lesní hospodářství - pěstební činnost
Doprava a místní komunikace
Vodní hospodářství - pitná voda
Školství
Základní umělecké školy
Kultura
Tělovýchova - sokolovna, hřiště
Ost.NEI transfery a zájm.činnost- STP, ČSV
Bytové a nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plán a rozvoj, VPP
Sběr a svoz odpadů
Ochrana přírody a krajiny - veřejná zeleň
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Všeobecná veřejná správa
Volby
Činnost místní správy
Finanční operace a ost.činnosti
VÝDAJE CELKEM

511
727
286
039
059
622

Rozpočet
2013

2

1
1
9

428
276
15
517
22
961
229
20
214
226
50
552
426
139
299
178
11
436
40
048

731
381
903
686
474
197
875
700
892
059
127
328
708
344
649
057
460
505
651
727

Sk utečnost
2012
426
276
15
2 515
22
957
228
20
206
226

836
030
903
996
474
477
910
700
491
059

48 756
545
425
138
299
1 178
11
1 432
40
9 017

373
840
639
362
057
460
239
651
252

332
741
1 100
1 332
20
421
1 159
16
173
250

800
800
000
000
000
220
200
000
500
000

53 700
243
428
164
220
1 201
20
1 340
39
9 258

400
400
600
800
440
000
340
000
200

Mezi významné investice v roce 2012 patřilo dokončení rekonstrukce budovy
mateřské školy. S využitím dotace z programu obnovy venkova Olomouckého
kraje ve výši 500 tis.Kč bylo provedeno zateplení fasády a stropů budovy a
výměna oken a dveří v hodnotě 1.187.075,- Kč. Rekonstrukce školky byla zahájena v roce 2010 opravou střechy nákladem 1.437 tis. Kč a pokračovala
v r. 2011 rekonstrukcí vnitřních prostor pro místní knihovnu a základní umě12

leckou školu v hodnotě 1.290 tis. Kč. Celková dotace poskytnutá z programu
obnovy venkova Olomouckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj činila
1.400 tis. Kč. Podle vyúčtování spotřeby zemního plynu je zřejmé, že rekonstrukce přinese významné energetické úspory. Spotřeba plynu, která byla
v předchozích letech mezi 8000 a 9000 m3 se za topnou sezónu 2012/2013
snížila na 3905 m3, tedy méně než na polovinu, což představuje roční úsporu
nejméně 50 tis. Kč.
V loňském roce pokračovala také stavba sportovního areálu na dolním konci.
Vybudovány byly zpevněné plochy a příjezdová cesta v hodnotě 147.206 Kč.
Mezi významné neinvestiční výdaje patřilo 233.531Kč na kalamitní těžbu v
lese nad Bařinou.
Dále byla provedena oprava otopného systému v základní škole (výměna kotlů po 15 letech provozu) v hodnotě 463.924 Kč.
Přehled majetku, pohledávek a závazků obce
Název
Dlouhodobý majetek - z toho:
- pozemky
- stavby
- samost.movité věci a soubory mov.věcí
- nedokončený dlouhodobý majetek
Zásoby na skladě
Peněžní prostředky: běžný účet
fond rozv.bydlení

Pohledávky za rozp.příjmy
Závazky - krátkodobé celk.
- přijatá dlouhodobá fin.výpomoc

počáteční stav konečný zůst. změna stavu
1.1.2012
k 31.12.2012
v r. 2012
4 290 443
70 077 933
2 023 104
1 021 370

4 340 419
69 268 665
1 779 408
796 861

49 976
-809 268
-243 696
-224 509

129 784

169 071

39 287

1 559 158
50 943

2 077 633
97 392

518 475
46 449

79 318

108 851

29 533

505 231
351 953

879 899
0

374 669
-351 953

V roce 2009
Rekonstrukce odvodnění KOCANDY byla zahájeno
zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci místní komunikace v části obce Na Kocandě. Stav této přístupové cesty je dlouhodobě ve velmi špatném
stavu a vyžaduje rozsáhlejší opravu. Součástí zpracované projektové dokumentace je i odvodnění povrchových vod z Kocandy až do potoka Ludiny.
Vzhledem k tomu, že v současné době neexistují žádné dotace, z nichž by bylo možno celou tuto akci s rozpočtem přes 10 mil. Kč financovat, rozhodlo zastupitelstvo obce o jejím rozdělení na etapy. V letošním roce bude zahájena
1. etapa této rekonstrukce, která bude zahrnovat odkanalizování povrchových
vod a to ve dvou úsecích: od domu čp. 16 po zaústění do potůčku u čp. 103 a
dále pod krajskou silnicí od domu čp. 85 po zaústění do Ludiny u domu čp.
123. V souvislosti s realizací této stavby bude umožněno majitelům sousedních domů připojit se s odpady dešťových vod na tuto kanalizaci, neboť stávající kanalizace je v několika místech nefunkční a zejména v zimním období
vznikaly, v důsledku namrzání ledových ploten, havarijní stavy ve schůdnosti
a sjízdnosti na uvedené místní komunikaci. Vzhledem k tomu, že plánované
zemní práce budou vyžadovat částečné zneprůjezdnění Kocandy, žádáme
13

obyvatele o trpělivost a pochopení pro nutná omezení, o nichž budeme průběžně informovat.

Vyúčtování výdajů na svoz a likvidaci
odpadů za rok 2012
Příjem obce za likvidaci odpadů celkem:

i

316979 Kč

- z toho: - poplatek od občanů

248 469 Kč

- smluvní od podnikatelů

30 200 Kč

- za tříděný odpad (Eko-Kom)

38 310 Kč

Vývoj množství odpadů a výdaje na likvidaci:
množství odpadů [ t /
rok ]
název

2008

2009

2010

2011

2012

170,94

182,09

171,58

189,50

186,68

výdaje na
likv.
v r.2012
(Kč)

komunální odpad

komunální odpad

tříděný odpad - plasty

plasty

4,86

5,00

7,28

7,90

4,95

- papír

papír

2,54

3,80

2,52

2,46

1,99

- sklo

sklo

6,02

6,00

2,70

7,49

4,66

0,42

0,43

0,67

0,92

1,30

1,37

1,20

3,16

1,95

6,53

33 365,00

2,52

12,80

7,01

12,44

9,96

21 143,00

8,02

10,00

2,92

9,36

8,22

14 726,00

196,69

221,32

197,84

232,02

224,29

414 702,00

12,5%

-10,6%

17,3%

-3,3%

- nápojové
kartony
nebezpečný odpad

nebezpečný odpad

velkoobj.kont. - OÚ
velkoobj.kont. - hřbitov
Odpady celkem:

velkoobj.kontejner
odpady celkem

meziroční nárůst

267 600,00

77 868,00

Rekapitulace za rok
2012:
Příjem obce za likvidaci odpadů:

316 979 Kč

Výdaje na likvidaci odpadů (bez hřbitovního odpadu):

399 976 Kč

Rozdíl:

-82 997 Kč

Rozdíl přepočtený
na 1 poplatníka
-98,34

Výše poplatku za svoz a likvidaci odpadů je pro rok 2013 stanovena na 320,- Kč / osobu.
Poplatek je splatný do 31.července.
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TJ SPV Střítež nad Ludinou, Obec Střítež nad Ludinou
a SDH Střítež nad Ludinou
pořádají
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Termín:
Čas :

sobota 1. června 2013
8:30 – 9.00 prezentace družstev
9:00 zahájení turnaje
Místo:
sportovní areál na dolním konci
(směr Bělotín)
Startovné: 250,- Kč / tým
Přihlášky: družstva se mohou hlásit do
28. 5. na tel. 777 141 185 – Tomáš Pavel
725 048 071 – Jordán Jirka
Pravidla turnaje
Týmy se utkají systémem každý s každým. Hraje se podle pravidel malé kopané. Skluzy jsou
zakázány. Malá domů = penalta. Trest za hrubý faul a nesportovní chování = žlutá karta a vyloučení hráče na 2 minuty. Červená karta = vyloučení hráče do konce utkání. Počet hráčů 5+1
Počet střídání během zápasu není omezen. Délka utkání 2 x 12 minut. Bodování: vítězství – 3
body, remíza - 1 bod, prohra – 0 bodů.
O umístění rozhoduje: Počet bodů, vzájemný zápas, skóre, větší počet vstřelených branek, penaltový rozstřel. Týmy na 1. až 3. místě získají pohár a dárkový balík

Po skončení turnaje bude v areálu
hřiště „KÁCENÍ MÁJE“
za doprovodu Střítež country band.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás!!!!
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