zpravodaj

Ludina
r o č .

2 2

č . 2 / l i s t o p a d

2 0 1 3

Obce Střítež nad Ludinou
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HOKEJ
HC Střítež a
TECHNICI
Střítež
V polovině září jsem obdržel email, ve kterém si autor stěžoval, že
kdykoliv do internetového vyhledávače
zadá heslo HC STŘÍTEŽ, tak se mu
zobrazí odkaz na „náš“ hokejový tým.
Oni tam ale hledají hokejový tým HC
TECHNICI STŘÍTEŽ a nejsou od nás,
ale ze Stříteže poblíž města Třince.
Tak takhle nějak začal příběh, na
jehož konci bylo velice příjemné setkání s hokejovými amatéry ze sousedního kraje. Vyměnili jsme si několik dopisů, domluvili pronájem zimního
stadionu a hokejový dvojzápas byl na
světě! Termíny byly stanoveny na páteční večer a sobotní ráno.
První měření sil jsme všichni pojali trochu oficiálně. Proběhlo focení,
výměna pamětních vlaječek a suvenýrů i slavnostní vhazování, o které se
postaral náš pan starosta. Nad kvalitou obou soupeřů ale visel velký otazník. Hrajeme každý jinou soutěž a nikdy předtím jsme se spolu neutkali.
Hned prvních pár minut ale ukázalo,
že to bude tuhý boj a rozhodne každá
chyba v obraně nebo nevyužitá šance.
Většinou se bojovalo ve středu
kluziště a první branka padla až po 14
minutách vzájemného oťukávání. Naštěstí puk zapadl do soupeřovy sítě a
nám se dost ulevilo. Skóre se pak postupně měnilo na obou stranách, až se
v šedesáté minutě zastavilo na konečném výsledku 6:3 v náš prospěch.
2

Tím byla ukončena sportovní část pátečního programu. Opět jsme pořídili několik fotek, tentokráte s naším fan klubem, neboť několik našich nejvěrnějších se přijelo podívat na naše utkání osobně, a pak už byl čas na část
společenskou. Ta spočívala v tom, že jsme se všichni sešli v jedné šatně a
společně si popovídali a vzájemně se lépe poznali. Na ledě převládala zarputilost a nikdo nikomu nic nedaroval. V šatně už ale vládla přátelská atmosféra a
společných témat se našlo dost a dost. No, a protože v naší obci máme pálenici a v té jejich zase sídlí malý pivovar, protáhla se naše „diskuze“ až do
pozdních nočních hodin. Nakonec jsme ale museli frčet domů a alespoň malinko si odpočinout, protože ráno na devátou byla domluvena odveta!
Spánkový deficit byl markantní, ale sportovní ctižádost nikomu nedovolila zaspat či se omluvit. Nasazení na ledě už ale nebylo tak velké a utkání bylo plné kamarádského hecování. Výsledek nikdo moc neřešil, ale jen pro pořádek – vyhráli jsme těsně 6:5.
Říká se, že sport staví mosty a sbližuje lidi, a to se tady opět potvrdilo.
Na začátku byl neznámý e-mail a na konci fajn setkání, za kterého jsme si
všichni odnesli pěkné zážitky. A kdo ví, třeba se zase někdy potkáme a možná i jinde než na kluzišti.
Jiří Jordán

Projekt 72
hodin
Od 10. do 13. října probíhal po celé České republice
dobrovolnický projekt nazvaný
72 hodin pro lidi, přírodu a
místo, kde žiješ. Samozřejmě

se přidali i žáci druhého stupně střítežské
školy. Osmáci se pustili do úklidu Farské
zahrady, devátá třída
zase začala natírat plot
okolo školního hřiště,
odklízelo se listí na
cestě k hřišti, uklízelo
se i v dalších částech
Stříteže.
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Šestka se sedmičkou, tedy my, jsme šli do lesa uklízet okleštěné větve.
Vyrazili jsme s paní učitelkou Wolframovou, Hynčicovou a panem učitelem
Šváčkem na kopec zvaný Okrouhlík, kde nás čekala práce na celý den. Větve
z pokácených stromů jsme kupili na velké hromady. Po svačince začala paní
učitelka rozdávat všem odměnu, což byly bílé šátky s potiskem 72 hodin. To
nás velmi potěšilo, a tak jsme se pustili znovu do práce. Vše probíhalo hladce,
hromady klestí byly sesbírány, ve zbytku času jsme se mohli na chvíli rozběhnout do lesa pro nějaký ten hříbek.
Na závěr jsme pořídili pár fotek z místa činu. Ke škole jsme se vraceli
s dobrým pocitem, že na uklizeném místě může být vysazen nový les.
Filip Staněk, sedmá třída

Halloween
party
V pondělí 4. 11. se ve
střítežské škole konala
halloweenská party, kterou zorganizovali žáci 9.
třídy. Připravili si společně program a aktivity
na tři vyučovací hodiny
pondělního dopoledne. Už
od samého rána se to na
chodbách školy hemžilo
nejrůznějšími kostýmy. Potkali jsme tu čarodějnice, kostlivce, zombíky a další
podobná stvoření. Děti si mohly vybírat ze spousty stanovišť. Na každém
stanovišti byla skupinka deváťáků, kteří byli také převlečení za strašidelné
bytosti. Každé stanoviště bylo jiné. Kreslily se dýně, vyráběli se kapesníčkoví
strašáčci, malovalo se na obličej, létalo se na koštěti přes překážky a samozřejmě nesměly chybět ani jiné legrační hry, jako lovení jablíček z vody. Všude si děti za svůj výkon vysloužily sladkou odměnu. Doufáme, že se to všem
líbilo, a že v podobných akcích budou pokračovat i příští deváťáci.
Jana Doležalová a Barbora Tóthová

Vítání
občánků

V neděli 10. listopadu se sešli v zasedací místnosti
obecního úřadu rodiče našich nejmenších, tedy dětí narozených od posledního vítání občánků, které
se konalo téměř přesně před rokem. Tento slavnostní akt má v naší obci velmi dlouhou tradici a jeho účelem je setkání vedení obce s rodiči dětí, které se budou podílet na utváření budoucnosti obce,
vyjádřit jim podporu a sounáležitost s nimi v jejich náročném poslání.
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Pozvání ke slavnostnímu přivítání do společenství obce přijalo všech šest
pozvaných rodin. Na úvod setkání přivítala předsedkyně kulturní a občanské
komise Naďa Šváčková všechny přítomné. Po krátkém vystoupení dětí základní školy pod vedením paní učitelky Jany Čočkové byli starostovi obce
představeni nejmladší střítežští občané, kterými jsou Iveta Slivková, Michal
Šnejdrla, Jan Jordán, Alexandra Haitlová, Petr Směja a Matyáš Mikulík.

Starosta Petr Pajdla ve svém proslovu popřál všem rodičům, aby měli
vždy dost sil, moudrosti a trpělivosti při výchově. Jejich děti přivítal do společenství obce s přáním, aby vyrůstaly do krásy, moudrosti i síly a žily šťastný
život k radosti nejen svých rodičů.

Dobrovolní hasiči
fenomén ve většině obcí

Hasiči již neznamenají pouze chlapy
oděné do těžkých
obleků a mohutných přileb, kteří zdolávající nástrahy ohně a likvidace povodní. Dobrovolní
hasiči je pojem, který už zná snad i každé malé dítě. Hasičský sport je v současnosti po fotbale největším fenoménem, který ovlivňuje kulturní a společenský život lidí hlavně na vesnicích.
Hasiči se stali nedílnou součástí kultury i tradic všech obcí naší republiky a
nejinak je tomu i v naší vesnici.
Střítežský sbor připravuje celoročně oddíly mladých hasičů, kteří se pravidelně již několik let účastní seriálu soutěží VC okresu Přerov a zároveň bojují
o postup na republikové mistrovství v požárním sportu. Výsledkem naší práce
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je i nově vybudovaný tým mladých žen, který vzešel právě z vlastní mládežnické základny.
O tom, že to s hasičským sportem myslíme opravdu vážně, svědčí kvalitní výsledky letošní sezóny ve všech námi obsazených kategoriích.
Letošní rok jsme začali již v lednu a to fyzickou přípravou třikrát týdně v naší
chátrající sokolovně, pod vedením zkušeného fotbalového trenéra "Pišty" Hegara. Čtyři měsíce tvrdé práce byly znát již při prvním jarním sluníčku, kdy
jsme přípravu přesunuli na nově budovaný sportovní areál a začali na "mokro". Ostych a nezkušenost doprovázela úvodní soutěže, ale pak stále se lepšící forma začala přinášet tížený úspěch.
Zklamání a slzy střídaly úsměv a radost. Náročné a někdy bolestivé tréninky
se zapomínaly s pocitem úspěchu a vítězství. O nabytém roce svědčí množství
soutěží, které družstva absolvovala.
Okresní kolo

Mladí hasiči
a jejich výsledky

Ve dnech 25. – 26. května 2013
se v Hranicích a Drahotuších konalo
okresní kolo Hry PLAMEN. Mladší žáci
ve složení družstva: Jordán Lukáš,
Čočková Tereza, Mik Roman, Koláček Martin, Maléřová Natálie, Miková
Petra, Jordán Marek, Maléřová Tereza a Klumpar
David vybojovali celkové
4. místo. Pro Koláčka M.,
Čočkovou T. a Maléřovou
N. byl tento závod úspěšnou premiérou. Starší žáci ve složení družstva:
Fojtiková Diana, Röderová Kateřina, Klumparová Aneta, Fojtik Daniel,
Tóthová Barbora, Snoha
Petr, Hradilová Jitka, Srbová Simona a Sekaninová Jitka obsadili 1. příčku a radovali se z postupu na krajské kolo.
Krajské kolo

Ve dnech 7. – 9. června se v Olomouci konalo krajské kolo Hry Plamen a
dorostu. Na krajské kolo postoupilo jak družstvo starších žáků, tak i družstvo
dorostenek, které na krajské kolo postoupilo z 2. místa okresního kola. Naši
mladí hasiči se na krajském kole umístili na krásném 2. místě a družstvo dorostenek obsadilo 3. místo.
Složení družstev:
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Starší žáci: Fojtiková Diana, Klumparová Aneta, Tóthová Barbora, Röderová Kateřina, Hradilová Jitka, Maléřová Tereza, Snoha Petr, Fojtik Daniel a
Jordán Lukáš.
Dorostenky: Čočková Kristýna, Popová Kateřina, Šortnerová Hedvika,
Snohová Adéla, Čočková Kateřina, Koláčková Lucie a Záblocká Iveta.
Velká cena OSH Přerov

datum
1. 6. 2013
2. 6. 2013
15. 6. 2013
16. 6. 2013
22. 6. 2013
23. 6. 2013
29. 6. 2013
30. 6. 2013
31. 8. 2013
1. 9. 2013
7. 9. 2013
8. 9. 2013
14. 9. 2013
15. 9. 2013

Mladší žáci
Starší žáci
umístění čas/s umístění čas/s
Opatovice
1
17,14
1
13,65
Paršovice
10
30,37
8
18,12
Henčlov
1
16,57
1
14,33
Troubky
2
16,82
2
15,7
Potštát
11
27,66
2
14,91
Drahotuše
6
25,19
10
23,93
Pavlovice
9
23,65
8
20,26
Osek n/B
5
19,57
2
14,58
Radslavice
1
16,37
1
13,46
Olšovec
1
15,52
2
13,93
Soběchleby
3
18,1
2
13,59
Partutovice
5
19,59
10
20,74
Špičky
2
17,16
1
13,23
Střítež n/L
2
16,08
4
14,32
kde

Celkově se mladší žáci ve Velké ceně okresu Přerov umístili na 2. místě
s 95 body, starší žáci obsadili také 2. místo se 100 body.
Družstva soutěžila v těchto složeních:
Mladší žáci: Mik Roman, Miková Petra, Maléřová Natálie, Čočková Tereza, Koláček Martin, Radová Adéla, Jordán Lukáš, Klumpar David, Maléřová
Tereza a Jordán Marek.
Starší žáci: Röderová Kateřina, Tóthová Barbora, Klumparová Aneta,
Hradilová Jitka, Röderová Lucie, Švec Jan, Snoha Petr, Fojtiková Diana, Fojtik
Daniel, Srbová Simona a Sekaninová Jitka.
Závod Požárnické všestrannosti
V sobotu 5. 10. 2013 proběhl závod požárnické všestrannosti ve Vysoké.
Na tento závod jsme vyjeli s jednou hlídkou mladších žáků a se dvěma hlídkami žáků starších. Mladší žáci se umístili na 11. místě. Starší žáci A vybojovali 3. místo a starší žáci B skončili na 10. místě. Do celkového hodnocení se
započítávalo lepší umístění, tedy 3. místo.
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Mladší žáci: Klumpar David, Mik Roman, Jordán Marek, Miková Petra a
Čočková Tereza.
Starší žáci A: Röderová Kateřina, Švec Jan, Röderová Lucie, Hradilová
Jitka a Jordán Lukáš.
Starší žáci B: Fojtiková Diana, Fojtik Daniel, Snoha Petr, Klumparová
Aneta a Tóthová Barbora.
Naše ženy v letošním roce překvapení sezony
Družstvo žen má za sebou taktéž vydařenou sezónu. Neúspěch jsme zaznamenali na okrskovém kole v Olšovci, kde jsme měli menší problém na sacím vedení, což utnulo naděje na postup na okres. Ženy z Partutovic okrskové
kolo vyhrály, ale postupu na okresní kolo se zřekly a postoupilo naše družstvo. Na okresním kole jsme obsadily celkové 4. místo.

Velká cena OSH Přerov

19. 5. 2013
15. 6. 2013
16. 6. 2013
29. 6. 2013
30. 6. 2013
6. 7. 2013
7. 7. 2013
13. 7. 2013
14. 7. 2013
20. 7. 2013
21. 7. 2013
28. 7. 2013
31. 8. 2013

Hlinsko
Opatovice
Troubky
Olšovec
Radíkov
Jindřichov
Radkova Lhota
Černotín
Paršovice
Horní Újezd
Ústí
Valšovice
Provodovice

4
3
12
12
6
5
3
4
6
2
2
8
3

19,59
18,2
22,84
26,95
18,68
18,55
20,1
18,66
19,6
18,73
17,81
21,66
17,43

Pohárové soutěže

23. 6. 2013
23. 6. 2013
13. 7. 2013
27. 7. 2013
3. 8. 2013
3. 8. 2013
4. 8. 2013
4. 8. 2013

Tučapy
Němetice
Roštění
Poruba
Jasenice
Milotice n/B
Podhradní Lhota
Hustopeče n/B

1
3
8
N
4
2
5
5

17,55
20,19
19,18
N
22,41
17,86
18,83
21,41
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10. 8. 2013
11. 8. 2013
11. 8. 2013
6. 9. 2013
7. 9. 2013
14. 9. 2013

Horní Lideč
Babice
Luboměř
Podhradní Lhota
Pravčice
Špičky

N
7
5
2
1
3

N
18,45
20,97
18,17
17,43

V celkovém hodnocení Velké ceny OSH Přerov se družstvo žen umístilo na 4.
místě s 89 body, pouze 1 bod nás dělil od 3. místa.
Družstvo žen soutěžilo v tomto složení: Čočková Kristýna, Bartošová Michaela, Šortnerová Hedvika, Popová Kateřina, Snohová Adéla, Klumparová Aneta, Horáková Lenka, Čočková Kateřina, Koláčková Lucie, Záblocká Iveta, Fojtiková Diana a Janíčková Adriana.
Vedoucí družstev děkují všem členům soutěžních týmů, kteří reprezentují náš
sbor a obec na hasičských soutěžích. Poděkování patří vedoucím i všem řidi-
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čům, kteří svůj volný čas věnují účasti dětí naší obce na soutěžích a mnohdy
si odříkají vlastní rodinu.
Velký dík patří obci Střítež nad Ludinou a sponzorům, za finanční a materiální
pomoc.

Sběr papíru
Školní parlament základní školy opět
pořádá sběr starého papíru. Pokud vám
doma zavazí přečtené noviny a prolistované časopisy, tak vás prosíme, jestli
byste byli tak hodní, svázali je do balíků
a přinesli je k nám do školy. Zanechat
je můžete u zadního vchodu od kostela
denně mezi 7. a 14. hodinou. Peníze,
které touto cestou získáme vždy použijeme ve prospěch všech žáků naší školy. Pomohli jsme s vybavením školních dílen, cvičné kuchyňky i školní družiny. A pomáháme i jiným. Vloni jsme zakoupili kozy a kuřata do Afriky. Sběr
bude probíhat alespoň do konce prosince.
Děkujeme všem.

Střítežští draci
v Kojetíně.

Po velice vydařeném závodě Dračích lodí ve
Skaličce, kde jsme naprosto nečekaně zvítězili,
náš kapitán Jiří Jordán
vyhrál slevovou kartičku
3.000Kč na startovné
v Kojetíně. Při velkých
oslavách se na tuto poukázku zapomnělo. Avšak
jsme neváhali a tuto velkou slevu využili.
Závod v Kojetíně se konal poslední víkend o
velkých letních prázdninách. Bylo velice náročné, dát družstvo 20 pádlujících dohromady, jelikož to
byly dva dny. Ale ani tato skutečnost nás nezastavila!
Trať byla umístěna před Kojetínem na řece Moravě. První den nám počasí přálo a my se opalovali a naprosto si užívali krásný teplý den. Když jsme
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se připravovali na první rozjížďku a viděli karbonová pádla soupeřů, jejich
dresy a celkovou připravenost, nervozita v našem družstvu stoupala. Naši
rozcvičku a pokřik jsme ale nikdy neopomenuli a při družstevní masáži nám i
diváci tleskali. Díky velké konkurenci jsme se drželi první den na 6. místě
v naší kategorii. Druhý den již počasí nepřálo, pršelo, foukalo a byla opravdu
zima, ale Střítežští draci se nedali a snažili jsme se pokořit co nejlepší časy!
Celkově jsme absolvovali 4 rozjížďky, ve kterých se sčítají dva nejlepší časy.
Podle toho jsme byli v neděli zařazeni do finále C – boj o 9. – 12. místo. Ve finálové jízdě jsme se naprosto překonali a zajeli náš nejlepší čas, díky kterému jsme se umístili na krásném 10. místě. Ze závodu jsme si odnesli další
kvalitní zkušenost a navíc jsme si víkend užili, což je hlavní ☺.
Řada našich spoluobčanů již využila
možnost navštívit budovaný víceúčelový sportovní areál na dolním
konci a to při oslavách 120 let od založení hasičského spolku nebo při
fotbalových turnajích. Postupná výstavba tohoto areálu byla zahájena na jaře
roku 2010 terénními úpravami a stavbou fotbalového hřiště. V rámci 2. etapy
byly následně vybudovány zpevněné plochy a přístupová cesta.

Stavba zázemí
hřiště

14.11.2012rozhodlo zastupitelstvo naší obce na svém zasedání o investičním
záměru zahájit stavbu budovy sociálního a provozního zázemí pro tento víceúčelový areál. Rozhodnutí padlo přesto, že celkový rozpočet stavby přesahující částku 7 mil. Kč je pro rozpočet naší obce velmi vysoký a navíc nebylo
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možno počítat s žádnou dotací na financování akce. Zahájení této investice
bylo podmíněno tím, že oslovíme výrobce v našem regionu a požádáme je o
poskytnutí slevy na dodávku některých stavebních materiálů a také tím, že
některé práce zajistíme dobrovolnými brigádami členů místních spolků.
V červnu letošního roku byla stavba zahájena kopáním základových pásů. Začaly také přicházet reakce od oslovených firem, které se rozhodly vyhovět
naší žádosti a poskytnout slevu na své výrobky. Velmi významně podpořily
naši stavbu následující firmy:
Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r. o. – cihelné bloky Porotherm na
kompletní stavbu
TONDACH Česká republika s.r.o. – pálená střešní krytina na kompletní střechu
Cement Hranice a.s. – dodávka cementu a unimaltu
Od založení stavba úspěšně pokračovala až po betonování základové desky a
tak na 24. srpna byla svolána první větší brigáda na
stavbu odvodového zdiva.
Velmi mile nás potěšilo, že
obyvatelům Stříteže není
lhostejné, co se v obci děje a jsou ochotni přiložit
ruku ke společnému dílu.
Na brigádě se sešlo celkem
36 šikovných pracantů,
takže v sobotním odpoledni jsme se rozcházeli od
téměř dokončených obvodových zdí. Práci bylo možno protáhnout do pozdního odpoledne také díky výbornému zvěřinovému guláši,
který věnovalo naše
myslivecké sdružení.
Následné práce byly prováděny
zaměstnanci obce a místními
řemeslníky.
Další brigádu na středeční odpoledne 25.9.2013 pomohla
zorganizovat tělovýchovná jednota a provádělo se betonování
věnců na nosném zdivu.
V sobotu 26.10. se sešli členové
mysliveckého sdružení a pobíjeli palubkami podhledy na
střešní konstrukci. V těchto pracích pokračovali 9.11. hasiči a začali také vyzdívat vnitřní příčky.
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Celkem tak bylo dosud odpracováno na 440 brigádnických hodin a na stavbě
je to opravdu vidět.
Na stránkách našeho zpravodaje nemáme dostatek prostoru, abychom zde
mohli uvést jmenovitě všechny ochotné pomocníky, kteří dosud přiložili ruku
k dílu. Moje zkušenost je však taková, že lidé, kteří jsou ochotni udělat něco
nezištně pro společnou věc,
bývají spíše skromní a o velkou publicitu ani nestojí. Této pomoci si velmi vážím,
tím v íce, že ji nabízejí nejen
naši spoluobčané ve svém
volném čase, ale i řada řemeslníků a místních firem

nabídla
své
služby
buď
zdarma, nebo
za ceny významně nižší,
než jsou ceny
obvyklé a to i
přesto, že se
jedná o zdroj
jejich obživy.
Těm všem pa13

tří naše velké poděkování a doufáme, že se nám tuto stavbu podaří takto
úspěšně dokončit, aby mohla brzy sloužit svému účelu.
Dosud bylo na stavbu vynaloženo 1.200 tis.Kč. Mezi nejvýznamnější položky
patřila projektová dokumentace stavby – 120 tis.Kč, vydání stavebního povolení 31 tis.Kč, beton na základy a základovou desku 150,- tis.Kč, palubky
na obklady a nátěr – 90 tis.Kč, střešní krytina – 154 tis.Kč, cihly, překlady a
bednění věnců Velox – 122 tis.Kč, komín – 25 tis.Kč.
Kontejner na použitý textil a obuv
V červenci letošního roku jsme obdrželi
dvě nabídky na umístění kontejneru na
použitý
odpad
v naší
obci. Zastupitelstvo se rozhodlo využít nabídku firmy
REVENGE Boskovice a kontejnery na
tříděný odpad jsme rozšířili o kontejner
na použitý textil a obuv. Tento vysoký
bílý kontejner je v naší obci pouze jeden a je umístěn na stanovišti u zemědělského družstva. Budete-li se chtít
zbavit starých oděvů nebo obuvi, učiňte
tak prostřednictvím tohoto kontejneru.
Oblečení je vhodné zabalit například do
igelitové tašky. Obuv pro odložení do
kontejneru připravte vždy tak, aby boty
zůstaly pohromadě v páru – např. svázáním tkaniček k sobě, nebo zabalením
do igelitové tašky.

ODPADY

! Nepořádek
okolo kontejnerů
na tříděný
odpad !
V naší obci se ve
stále větší míře
rozmáhá odkládání
různých
odpadů
v blízkosti kontejnerů,
které
jsou určeny na
tříděný odpad. Jedná se nejen o odpady určené do těchto kontejnerů, jako
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plasty, sklo nebo papír, ale v podstatě o libovolné domovní odpady a to včetně elektrických spotřebičů a odpadů nebezpečných. Vzhledem k tomu, že se
nejedná pouze o velkou bezohlednost, kdy si někteří jedinci uklidí svoji domácnost na úkor pořádku na veřejných prostranstvích, ale jde i o zakládání
černých skládek, na něž pamatuje sankcemi i zákon o odpadech, rozhodli
jsme se tuto situaci řešit. Byla zakoupena tzv. fotopast, kterou budeme náhodně umisťovat na různá místa v obci a tak monitorovat tyto problémové lokality.

Pozvánka na adventní a vánoční akce ve Stříteži
29.11. - 17.00 hod.

Adventní věnce – zkus to
taky
V základní škole, vchod od
kostela

5.12. - 18.30 hod.

Předvánoční koncert žáků
základní umělecké školy
jídelna ZŠ Střítež

7.12. - 11.00 hod.

Předvánoční vepřové hody
v sokolovně

7.12. - 16.30 hod.

Adventní koncert malé a velké střítežské scholy a
kapely Střítež country band v kostele sv. Matouše
V průběhu koncertu bude představen 2. díl publikace: “Žijeme ve Stříteži nad Ludinou II“ a následně bude rozsvícen vánoční strom na návsi
18.12. - 17.00 hod.
Vánoční strom - tradiční koledování dětí základní a mateřské školy a dětský vánoční
trh
24.12. - 14.00 hod.
Troubené koledy u vánočního stromu na návsi
24.12. - 24.00 hod.
Půlnoční mše
svatá v kostele sv. Matouše
Vánoční mše Eduarda Marhuly v podání
chrámového sboru
pod vedením Václava Voldána
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