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Ve Stříteži nad Ludinou se přesně za
rok podařilo dokončit a otevřít v sobotu 11. října 2014 společenskotechnickou budovu ve sportovním
areálu na dolním konci obce, s názvem Na zahradách. Zajímavostí zůstává,
že se stavba podařila uskutečnit za poloviční náklady oproti projektovaným,
hlavně kvůli hojně navštěvovaným brigádám z řad střítežských občanů a členů jednotlivých spolků v obci. Na obálce zpravodaje jsou členové Tělovýchovné jednoty Střítež nad Ludinou s legračním vystoupením Pomáda.

Otevření areálu
„Na Zahradách“

Naďa
Šváčková
předsedkyně TJ Střítež nad Ludinou

Otevírání sportovního areálu „Na Zahradách“
Na sobotní odpoledne 11. 10. 2014 jsme pozvali všechny zájemce, aby si
přišli prohlédnout postupně budovaný víceúčelový areál Na Zahradách.
V rámci slavnostního otevírání areálu byl připraven bohatý program. Učitelé
naší základní školy zajistili řadu soutěží a nejrůznějších atrakcí pro děti.
K dobré zábavě přispěli také členové místní tělovýchovné jednoty s retro tanečním vystoupením: „Pomáda“, nebo fotbalový zápas mezi „Střítežskými draky“ a zbytkem obce.
Všichni přítomní byli přivítáni starostou obce, který přednesl krátký projev o
historii stavby tohoto víceúčelového areálu, a poté již společně
s místostarostou přestřihli pásku a pozvali návštěvníky k prohlídce nové budovy provozního a sociálního zázemí.
Stavba tohoto areálu byla zahájena v roce 2010 provedením terénních
úprav a vybudováním fotbalového hřiště, na tuto 1. etapu jsme získali dotaci
461 tis. Kč z programu Leader.
V roce 2011 jsme pokračovali svépomocí a z vlastních prostředků obce příjezdovou komunikací a zpevněnými plochami. Hasiči si udělali základnu pro
požární útok. Dále bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na
stavbu budovy provozního a sociálního zázemí. Po vyřízení stavebního povolení jsme se v zastupitelstvu obce rozhodli, že se do této stavby pustíme
z vlastního rozpočtu a zkusíme také využít dobrovolné práce místních občanů. Stavba této budovy byla zahájena 27. června roku 2013 provedením
geodetického zaměření a vytýčením staveniště. V červenci se pokračovalo
prováděním zemních prací a betonováním základů. V půlce srpna se betonovala základová deska a na 24. 8. jsme svolali první brigádu. K našemu milému překvapení přišlo téměř 40 ochotných pomocníků a během asi dvou
týdnů se podařilo vyzdít obvodové stěny stavby. Ještě do příchodu zimy byla
budova zastřešena a další práce pokračovaly tak, že po roce a půl od zahájení stavby bylo dílo dokončeno do stavu, že jsme mohli pozvat veřejnost
k prohlídce a slavnostnímu otevření. Naše obec investovala do stavby přibližně 3 mil. Kč, což je méně než polovina původně plánovaného rozpočtu.
Ušetřit se podařilo také díky tomu, že jsme požádali některé firmy o do2

dávku levnějších stavebních materiálů. Vyhověly nám firmy Wienerberger
Jezernice dodávkou cihel, Tondach Hranice poskytl slevu na střešní tašky a
Cement Hranice na unimalt a cement.
Zvláštní poděkování si ale zaslouží desítky místních občanů, zejména členů
našich aktivních spolků, díky kterým se podařilo stavbu dokončit ve velmi
krátkém čase a za přijatelné finanční prostředky.
Návštěvníci si také mohli prohlédnout letos dokončené univerzální hřiště
s asfaltovým povrchem a mantinely. Celkové náklady na jeho stavbu ve výši
1.051.859 Kč byly spolufinancovány dotací z programu Leader ve výši
583.980 Kč.
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Květnové dny ve Stříteži nad Ludinou
patřily u nás na vesnici kultuře. Setkání s jubilanty uspořádala Obec Střítež n. L. a její kulturní komise, první
pátek v měsíci, v krásném prostředí
místní základní školy. Nechybělo něco dobrého na zub, informace o dění v obci od p. starosty i místostarosty i vzájemné popovídání, které doprovodili lidovými písněmi místní hudebníci. Hned druhou květnovou neděli oslavily
maminky a babičky Svátek matek. Pásmo písniček, básniček, tanečků a scének si připravili pro své nejbližší žáci s učiteli mateřské a základní školy. Milovníci vážné hudby si mohli vyslechnout velmi kvalitní Májový koncert žáků a
učitelů místní pobočky
patřící pod ZUŠ Potštát.
Velký úspěch sklidil dětský pěvecký sbor Sluníčko. Je velkou výhodou, že se mohou naše
děti hudebně vzdělávat
přímo v místě bydliště.
Kostel sv. Matouše ožil
znova
nejen
hudbou,
mluveným slovem, ale i
motlitbou v pátek 23.
května při Noci kostelů.
Modlitební program hudebně zpříjemnila malá a
velká Střítežská schola. Hned v sobotu si místní hasiči připravili na vznikajícím dolním hřišti Kácení máje se soutěžemi pro děti. Poslední květnovou neděli proběhla v kostele sv. Matouše slavnost. K prvnímu svatému přijímání
přistoupilo letos 7 dětí.
Slavnostní mši sv. sloužil
hranický kaplan P. Trčka.
Na poslední pátek v měsíci květnu připadly oslavy Dne dětí. Z důvodu
nepřízně počasí byly přesunuty na červnové dny.
Ovšem ani přes ostatní
měsíce v roce střítežáci s
kulturou nezahálí, ale o
nich snad někdy příště!

Květnové dny ve
Stříteži

za Kulturní a občanskou komisi
Obce Střítež n.L. Naďa Šváčková
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Na závěr sváteční mše
svaté na naše hody
v neděli 21. 9. 2014,
jsme věnovali vzpomínku
našim předkům, kteří se
účastnili bojů v l.světové
válce, od jejíhož vypuknutí si letos připomínáme sté výročí.
Jako záminka k rozpoutání této války posloužil atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este 28. června
1914 v Sarajevu. Do měsíce pak vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku,
čímž vyvolalo řetězovou reakci. Během jednoho měsíce byla ve válce celá Evropa, následně se zapojilo i Japonsko a Amerika, čímž se válka rozrostla na
celosvětový konflikt.
Znovu si připomínáme počátek této velké války, protože tím nastala pro
všechny obyvatele čtyřletá doba strádání, nesmírného utrpení a bezpočtu
obětí na životech a zdraví. Jak je zaznamenáno ve farní kronice, střítežské
hody v r.1914 byly tiché a smutné, protože nedlouho předtím muselo do války narukovat ze Stříteže prvních 53 mužů a 22 koní.
V první vlně mobilizace byli odvedeni všichni bojeschopní muži ve věku 19-37
let a od května 1915 pak byly odvody rozšířeny na všechny ve věku 18-50
let, takže celkem bylo ze Stříteže odvedeno do války na 200 mužů a chlapců.
Při tehdejším počtu asi 130 čísel popisných v obci to představovalo odchod
jednoho až dvou mužů z každé rodiny. Celá starost o hospodářství a živobytí
byla na ženách, odrostlých dětech a starých lidech. V druhé polovině války
tak přicházela chudoba, hlad a s tím související krádeže. Nejen z řad chudých
a vojáků, kteří přicházeli do vesnice prosit o chleba a mléko, ale i z řad místních obyvatel.
Z války se nevrátilo 28 občanů Stříteže uvedených na pomníku padlých:
z toho 14 padlo v boji, 6 zemřelo následkem útrap války a 8 zůstalo nezvěstných. Z Olšovce se nevrátilo 15 občanů: 6 padlo v boji, 5 zemřelo následkem
války a 4 zůstali nezvěstní. Všichni tito občané ale i ti, kteří se z války vrátili a
prožili všechny její hrůzy, si zaslouží, abychom věnovali alespoň krátký čas na
tuto vzpomínku.
Válka vznikla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy.
Je smutné, že po zkušenostech lidstva se dvěma světovými válkami i dnes
někteří mocní tohoto světa, ze stejných důvodů, vyvolávají konflikty, které
mohou mít nedozírné následky. Také dnešní situace je vážná a neberme ji na
lehkou váhu. Zvykli jsme si, že život v míru je samozřejmostí, ale historie nás
již několikrát poučila, že mír také může být velice křehký, a že je třeba o něj
neustále usilovat a prosit o něj.

PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ
ROZPOUTÁNÍ
1. SV. VÁLKY

Po mši svaté jsme se odebrali k pomníku padlých na návsi, kde jsme uctili
oběti všech válek položením kytice a tichou vzpomínkou.
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Výsledky sportovců
TJ Střítež v roce
2013

Výsledky závodníků na Atletické soutěži ve čtyřboji
České sociace Sportu pro
všechny v Přerově 10. 5.
2014:

mladší žáci I.: 7. - Martin Koláček
mladší žákyně I: 3. – Tereza Čočková, 7. Natálie Maléřová, 20. Magdalena
Švecová
mladší žáci II.: 3. Marek jordán, 5. Stanislav Cihlář, 8. Tomáš Šváček
starší žáci III.: 2. Dominik Röder, 3. Jan Jurečka, 4. Karel Kozák, 9. Tomáš
Vrbka
starší žákyně III: 1. Jitka Hradilová, 9. Tereza Maléřová
starší žáci IV.: 1. Daniel Fojtík
starší žákyně IV: 3. Aneta Klumparová
dorostenci : 3. Jiří Strnad
dorostenky: 2. Alexandra Holčáková
-------------------------------------------------------------------------------------Pro mladší i starší žáky to byl
boj do posledního závodu,
úspěšnější byli ti starší, kteří
sezónu zakončili prvenství ve
Velké ceně okresu Přerov.
Mladší žáky dělil od 3. místa

Další úspěšná
sezóna mladých
hasičů

pouhý bodík. Obě
družstva
prokázala bojovnost
a
týmovou
soudržnost.
Okresní kolo
Ve dnech 24. –
25. května proběhlo okresní kolo „HRY PLAMEN“
v Hranicích
a
Skaličce. Mladší
žáci ve složení:
Čočková Tereza,
Maléřová Natálie,
Koláček
Martin,
Jordán
Marek,
Mik Roma, Klumpar David, Rö6

derová Michaela, Miková Petra a Radová Adéla vybojovali 1. místo. Starší žáci
ve složení: Snoha Petr, Klumparová Aneta, Tóthová Barbora, Röderová Kateřina, Jordán Lukáš, Sekaninová Jitka, Švec Jan, Hradilová Jitka, Röderová Lucie a Fojtík Daniel obsadili 2. místo a postoupili na krajské kolo.
Krajské kolo
Ve dnech 13. – 15. června se uskutečnilo krajské kolo „HRY PLAMEN“ a dorostu v Lipníku nad Bečvou. Na krajské kolo postoupilo družstvo starších žáků
z 2. místa v kole okresním. I přes nezdary v některých disciplínách obsadili
starší žáci celkové 2. místo a předvedli nejlepší požární útok ze všech zúčastněných družstev.

Složení družstva starších žáků:Snoha Petr, Tóthová Barbora, Švec Jan, Klumparová Aneta, Röderová Kateřina, Röderová Lucie, Sekaninová Jitka, Jordán
Lukáš, Voldánová Jana a Klumpar David.
Krajského kola dorostu se zúčastnily i čtyři naše dorostenky a to: Čočková
Kateřina, Tóthová Barbora, Röderová Kateřina a Klumparová Aneta, které
společně s dorostenkami z Opatovic vytvořily družstvo a v celkovém hodnocení obsadily 2. místo.
Závod požárnické všestrannosti
V sobotu 4. října 2014 proběhl Závod požárnické všestrannosti ve Vysoké začínající nový ročník „HRY PLAMEN“. Na tento závod jsme vyjeli s jednou hlídkou mladších žáků, jednou hlídkou starších žáků a jednou hlídkou dorostenek.
Mladší žáci se umístili na 2. místě, starší žáci obsadili 5. místo a dorostenky
svou kategorii vyhrály.
Mladší žáci: Jordán Marek, Čočková Tereza, Maléřová Natálie, Röderová Michaela a Koláček Martin.
Starší žáci: Jordán Lukáš, Röderová Lucie, Srbová Simona, Klumpar David a
Maléřová Tereza. Sekaninová Jitka běžela s družstvem Pavlovic.
Dorostenky: Tóthová Barbora, Röderová Kateřina, Klumparová Aneta, Voldánová Jana a Hradilová Jitka.
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DATUM
31. 5. 2014
1. 6. 2014
7. 6. 2014
8. 6. 2014
21. 6. 2014
28. 6. 2014
29. 6. 2014
30 8. 2014
31. 8. 2014
6. 9. 2014
7. 9. 2014
13. 9. 2014
14. 9. 2014

Velká cena okresu Přerov
KDE
MLADŠÍ ŽÁCI
STARŠÍ
UMÍSTĚNÍ ČAS/s UMÍSTĚNÍ
Potštát
4.
22,56
3.
Paršovice
9.
27,51
1.
Opatovice
7.
23,35
1.
Býškovice
4.
21,50
4.
Henčlov
6.
23,20
3.
Pavlovice
2.
17,50
1.
Osek n/B
1.
17,53
4.
Radslavice
9.
25,58
8.
Olšovec
7.
19,01
N
Soběchleby
2.
17,00
6.
Partutovice
7.
21,58
2.
Střítež n/L
2.
16,68
9.
Špičky
2.
15,85
1.

ŽÁCI
ČAS/s
18,51
13,88
14,19
16,51
16,01
14,00
17,30
24,37
N
16,36
14,29
23,08
12,73

V celkovém hodnocení Velké ceny okresu Přerov se mladší žáci umístili na 4.
místě s 81 body a starší žáci na 1. místě s 89 body.
Mladší žáci:Röderová Michaela, Strakuláková Klára, Maléřová Natálie, Miková
Petra, Čočková Tereza, Koláček Martin, Mik Roman, Klumpar David, Jordán
Marek a Radová Adéla.
Starší žáci:Röderová Kateřina, Tóthová Barbora, Sekaninová Jitka, Klumparová Aneta, Švec Jan, Srbová Simona, Snoha Petr, Jordán Lukáš, Röderová
Lucie, Hradilová Jitka a Maléřová Tereza.
Ženy na úspěšnou sezónu nenavázaly
V okrskovém kole konaném v Radíkově se družstvo žen umístilo na 1. místě a
postoupilo na okresní kolo. Okresní kolo se konalo v Provodovicích a družstvo
žen se umístilo na 2. místě. V rámci Velké ceny okresu Přerov se ženy zúčastnily 10 závodů ze 12 zařazených do Velké ceny. V celkovém hodnocení se
umístily na 7. místě s 55. body. Dále se družstvo žen zúčastnilo 6-ti závodů
mimo Velkou cenu a z toho byly 2 závody noční.
Velká cena okresu Přerov
25. 5. 2014
14. 6. 2014
15. 6. 2014
21. 6. 2014
5. 7. 2014
13. 7. 2014
26. 7. 2014
27. 7. 2014
23. 8. 2014
30. 8. 2014

Hlinsko
Olšovec
Radíkov
Opatovice
Jindřichov
Paršovice
Bohuslávky
Valšovice
Babice
Provodovice

8.
4.
7.
4.
5.
3.
9.
9.
4.
8.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

20,98
18,19
18, 87
19,83
18,50
17,85
21,98
20,80
18,88
19,60
8

Složení družstva: Záblocká Iveta, Tóthová Barbora, Bartošová Michaela, Röderová Kateřina, Šortnerová Hedvika, Popová Kateřina, Klumparová Aneta,
Čočková Kateřina, Čočková Kristýna a Koláčková Lucie.
BRBLAT NESTAČÍ
Přesně takový byl letos podtitul
projektu 72 hodin, který již třetím rokem organizuje Česká
rada dětí a mládeže,
a který si klade za cíl
zapojit mládež do
společenského života
v místě, kde bydlí.
Vloni se do něj na
zkoušku
přihlásili
pouze žáci z druhého
stupně naší školy. Letos se zapojili úplně
všichni a doufám, že
nás a výsledky našeho snažení bylo
v obci vidět.
Na výběr jsou tři
oblasti, v rámci kterých si každý kolektiv
vymyslí svoji aktivitu,
kterou chce prospět
svému okolí. Jedná se
o pomoc potřebným, péči o přírodu nebo vylepšení života kolem sebe. Po dohodě s obecním úřadem jsme nakonec vykoumali pět aktivit: osmáci a deváťáci uklízeli v lese větve po těžbě, sedmá třída se postarala o čistotu komunikace
ke
hřbitovu a jejího
okolí. Žáci šesté
a páté třídy pomáhali
s finálními úpravami pozemků a
prostranství nového
sportovního areálu na
dolním
konci.
Kluci a holky ze
třetí a čtvrté třídy se vrhli na

Projekt 72 hodin
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úklid a čistotu autobusových zastávek a naši benjamínci z první a druhé třídy
si vzali na starost úklid návsi a středu obce.
Počasí přálo, a tak šla práce hezky od ruky a toho brblání bylo opravdu
jen málo. Většina našich žáků si dobře uvědomuje, že k tomu, aby se tu hezky žilo, musí přispět úplně všichni.
-------------------------------------------------------------------------------------V nově otevřeném sportovním areálu Na
Zahradách ve Stříteži nad Ludinou se
uskutečnil branný závod, který místní základní škola spolu s obcí uspořádala nejen
pro své žáky z prvního stupně, ale také
přizvala jejich vrstevníky z Olšovce, Par-

Branný závod
spádových
škol

tutovic a Jindřichova.
Jednalo se o další ze společných aktivit, které mezi našimi spádovými školami fungují, a které potom přispívají
ke snadnějšímu přestupu žáků
z okolí do našich třídních kolektivů na druhém stupni.
Soutěžily tříčlenné hlídky, které postupně na trati narazily
na devět stanovišť, a tam je-

jich členové plnili různé úkoly.
Poznávali dopravní značky a
rostliny, vázali uzly, házeli granátem, stříleli ze vzduchovky,
přelézali po laně, ošetřovali
zraněné, orientovali mapu a také skládali puzzle. Museli tedy
prokázat velikou všestrannost a
hodně znalostí a navíc nezabloudit v neznámém prostředí a
co nejrychleji společně dorazit do
cíle.
To se nakonec všem dvaadvaceti
hlídkám
podařilo, a tak
jsme mohli porov10

nat výsledky všech účastníků a ocenit ty nejlepší. Ceny a medaile dostali
všichni závodníci, ale poděkování si vysloužili i všichni ti, kteří se postarali o
přípravu závodu a především žáci osmého a devátého ročníku, kteří se na výbornou zhostili svých povinností na stanovištích a pomohli tak k hladkému
průběhu celé akce. Všichni malí branci odcházeli spokojeni a to bylo to nejdůležitější.
--------------------------------------------------------------------------------------

Ostré cvičení – planý poplach

Ve Stříteži si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli téměř reálnou situaci při požáru.
V hlavní budově základní školy totiž proběhlo taktické cvičení hasičských jednotek. Námětem cvičení byla záchrana osob uvězněných v nejvyšším patře
budovy školy. Cvičení se zúčastnily 4 jednotky - HZS Hranice, JSDH Střítež
nad Ludinou, JSDH Hranice a JSDH Jindřichov.
Díky nasimulované situaci
se
v zasaženém
patře
školy
začal
rychle
šířit kouř. Po
oznámení
události
vedením
na
krajské středisko hasičského
záchranného
sboru se v
13:30 hodin
rozezněly sirény a byl
vyhlášen po11

žární poplach.
Učitelé se žáky a zaměstnanci školy se začali evakuovat na předem určené
stanoviště (plocha u kostela nedaleko školy). Při kontrole počtu evakuovaných osob bylo zjištěno, že v budově školy zůstali uvězněni žáci, dva vyučující
a zaměstnanec školy.
Po příjezdu hasičů byly tyto informace předány veliteli jednotky. Hasiči vyrazili na průzkum za účelem nalezení pohřešovaných osob. Jednotky zjistily, že
se
jedná
o
„požár“
v posledním patře budovy
a pomocí vyváděcích masek evakuovaly uvězněné
osoby - ty se po kontrole
zdravotního stavu připojily
k evakuovaným žákům.
Jeden zaměstnanec školy
ovšem simuloval zranění,
které mu znemožňovala
opustit budovu běžným
způsobem, bylo proto nutné použít k evakuaci záchranářská nosítka.
Úkolem další jednotky byla
likvidace „požáru“ – hasiči
tak vyzkoušeli hasící techniku.
Zpovzdálí vše pozorovali
evakuování žáci. Celá akce
proběhla podle plánu a po uvedení všech školních prostor do původního stavu
se žáci mohli navrátit do tříd a hodnotit své netradiční zážitky.
--------------------------------------------------------------------------------------

Nové termokamery
pro hasiče

Nové termokamery ISG 250 SD na
požárních stanicích Hranice a Kojetín

Na přelomu roku 2013/2014
byly do výjezdových vozidel na pobočných požárních stanicích Hranice (P2) a
Kojetín (P1) zařazeny nové termokamery ISG 250 SD, které budou využívány
zejména pro záchranu osob a prohledávání zakouřených prostor, vyhledávání
skrytých ohnisek požárů nebo vyhledávání jiných zdrojů tepla.
Termokamery umožní také příslušníkům jednotky rychlou orientaci v zakouřeném nebo jinak nepřehledném prostoru. Tento typ termokamery je vybaven snímačem 160x120 bodů, dvojnásobným zvětšením obrazu a funkcí současného zobrazení jak extrémně vysokých teplot (až do 1200°C), tak i nízkých teplot okolí bez ztráty obrazové informace (funkce ICE). Další předností
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této kamery je stínítko s integrovanou čočkou zvětšující obraz, které je kompatibilní s používanými maskami dýchacích přístrojů a zaručuje oční kontakt
záchranáře se zobrazovacím displejem termokamery i v hustém dýmu. Mezi
další přednosti patří i tepelná výdrž kamery do teploty až 450°C, pád z výšky
až 2m nebo potopení do 1m vodního sloupce.
Termokamera pro JPO požární stanice Hranice byla pořízena sdružením finančních prostředků města Hranice (97,9tis Kč) a dále města Potštát,
městyse Hustopeče n.B. a obcí Bělotín, Černotín, Dolní Těšice, Horní
Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Provodovice,
Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež n.L., Špičky, Teplice n.B.,
Ústí, Všechovice a Zámrsky (dohromady 102,1 tis. Kč).
NA KOLECH JSME ŠIKOVNÍ

Republikový úspěch
mladých cyklistů

Na závěr loňského školního roku v květnu se naplno
rozjela stále populárnější dopravní soutěž. Na dětském dopravním hřišti v Hranicích se letos konalo nejen
kolo oblastní, ale i okresní. Důvodem bude asi to, že organizace disciplín a
celkové zajištění soutěže je tady na velmi dobré úrovni.
Oblastního kola se zúčastnilo celkem sedmnáct týmů ve dvou kategoriích
a dva nejlepší v každé z nich postoupili do kola okresního. O tato místa se
podělili soutěžící z Bělotína a Stříteže nad Ludinou, protože střítežští žáci
ovládli mladší kategorii a bělotínští tu starší. Znovu se potom utkali v kole
okresním, kde kromě závodníků z hranicka přibyly ještě družstva z okolí Přerova a Lipníku nad Bečvou. I tady se jim dařilo a společně postoupili do kola
krajského, které letos
hostilo město Šternberk.
Tady si své síly změřili ti
nejlepší ze všech okresů
našeho kraje. K obvyklým
disciplínám jako je test
z pravidel, znalosti zdravovědy, jízda po dopravním hřišti a jízda zručnosti přibyla ještě disciplína
práce
s mapou.
Soutěžící se tedy musejí
naučit spoustu věcí a znát
Foto zleva: Filip Staněk, Jakub Rob,
je nejen teoreticky, ale i
David Klumpar, Lukáš Jordán, Tereprakticky. A také k tomu
za Maléřová, Lenka Zdráhalová, Alžještě musejí zvládnout
běta Váňová, Aneta Staňková
trému, protože jsou celou
dobu pod drobnohledem
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rozhodčích a policistů. Nakonec se ale i tady ukázalo, že žáci ze Stříteže jsou
v nejlepší formě a opět budou reprezentovat celý region v celostátním kole.
Snad se jim i ve Frenštátě pod Radhoštěm povede dobře a klání těch
nejlepších z celé republiky zvládnou se ctí. Velkou gratulaci a obdiv si každopádně zaslouží už teď.
V loňském roce jsme touhle dobou uveřejnili článek o úspěchu družstva starších žáků ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou v celostátním finále dopravní soutěže
mladých cyklistů, kterou zaštiťuje Ministerstvo dopravy a Besip. Letos se nám
tento úspěch podařil s družstvem mladších žáků. A to nejen zopakovat, ale
ještě vylepšit. Po loňském sedmém místě se letos družstvo ve složení Tereza
Maléřová, Lenka Zdráhalová, David Klumpar a Jakub Rob probojovalo až těsně pod stupně vítězů na čtvrtou příčku! Republikové finále tentokrát hostil
Moravskoslezský kraj a město Frenštát pod Radhoštěm. Týmy ze všech třinácti krajů a hlavního města Prahy byly ubytovány na internátech zdejších
středních škol a disciplíny se plnily na dopravním hřišti v autokempu. Protože
jde o docela prestižní akci, tak kromě soutěžních disciplín byl pro všechny
připraven i doprovodný program. Největší zájem vzbudila exkurze do Dolní
oblasti Vítkovic a Malého světa techniky U6. Příjemné počasí a dobrá organizace celé akce ještě více umocnily pohodovou atmosféru. Děti přípravě obětovaly hodně svého času, ale na oplátku nasbíraly cenné zkušenosti
v konkurenci těch nejlepších z celé republiky a snad je využijí, třeba hned
příští rok.
Jiří Jordán
-------------------------------------------------------------------------------------Poslední prázdninovou
sobotu bylo ve Skaličce u
přehrady opět živo. Konal se
zde již pátý ročník závodů dračích lodí. Že se všem vodákům zdejší trať i prostředí líbí, potvrzuje fakt, že se tu sjelo na třicet posádek z širokého okolí.
Rádi to tady mají i Střítežští draci. Aby taky ne.
Bezva lidi, perfektní organizace, zázemí a hlavně –
nikdy jsme neodjeli bez
medaile.
Před závodem samotným se těžko plánuje jakákoliv taktika, protože
většina posádek se schází
jen kvůli tomuto závodu a
tudíž je to vždycky velká
loterie. Důležité je se včas sejít, dobře nasnídat a toho draka si nechat až na
později. O faktické síle posádek napoví až samotné rozjížďky. Nebyli jsme
nejrychlejší, ale se špičkou jsme se drželi. Podstatné bylo zajet tak, abychom
se dostali do finále A, tedy mezi posádky, které v poslední rozjížďce bojují
bok po boku o mety nejvyšší a to se nám taky povedlo.
V součtu
časů

Sladká obhajoba
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jsme obsadili třetí
místo
za
posádkou
hranických
judistů a
Černotína.
Rozdíly
byly
ale
minimální,
a to dodalo poslednímu závodu neskutečný
náboj.
I
ostřílení
harcovníci
pociťovali
nervozitu
a chvění.
To je pak nejlepší něco ostřejšího na uvolnění a taky trocha hecování a poctivá týmová rozcvička. Před nástupem do dračí kocábky jsme si pro povzbuzení
zakřičeli náš bojový pokřik, sevřeli pádla a vyrazili na start. A byl to nervák.
V polovině dvousetmetrové trati by na nás asi nikdo nevsadil, ale pak jsme
nějak zabrali a za lodí to jenom vřelo. Projeli jsme cílovou bójkou a …… nic.
Nikdo nevěděl, jak jsme dopadli, protože dojezd všech pěti lodí byl hrozně
těsný. Hned po vylodění na břeh však nálada stoupla, protože rozhodčí vyhlásil umístění na pátém a čtvrtém místě a tam jsme nebyli. K velké radosti nám
došlo, že ani letos nás z bedny vítězů nikdo nevytlačil! Konečné pořadí však
zůstalo utajené do závěrečného slavnostního vyhlášení. Osazenstvo našeho
stanu už bylo v euforii. Slavilo se, radovalo a gratulovalo.
A pak to přišlo. Při závěrečném nástupu postupně jmenovali a oceňovali
všechny posádky a naše jméno zaznělo až jako poslední! Pro všechny střítežské námořníky to byl úžasný pocit radosti a zadostiučinění. S křikem a jásotem jsme si došli na nejvyšší stupeň pro zlaté medaile a pohár. Ten jsme
pak po okraj naplnili šampaňským a společný úspěch pořádně zapili.
Posádka Střítežští draci jela v tomto složení:
Wolframová Eva, Krajčová Daniela, Mádrová Hana, Jordánová Helena, Stržínková Jana, Koláčková Kateřina, Jordán Jiří, Podešva Karel, Cvešper Pavel,
Škrhla Lukáš, Šváček Jiří, Škrhla Ondřej, Hapala Jiří, Třetina Martin, Bedřich
Čoček, Pavel Tomáš, Klumpar Pavel, Stržínek Daniel, Třetina Michal, Vinklárek Adam, Škrhla Bohumír, Šváček Karel, Mrkva Libor a Chrastina Tomáš.
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Pozvánka na adventní a vánoční akce
28. 11., 17.00 hod. Adventní věnce – zkus to taky
V základní škole, vchod od kostela
29. 11., 10.00 hod. Hasičské vepřové hody ve sportovním areálu Na Zahradách
K dobré náladě zahraje dechovka Luha Jindřichov
11. 12., 18.30 hod. Předvánoční koncert žáků základní umělecké školy
jídelna ZŠ Střítež
17. 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 v podání chrámového sboru pod vedením Václava Voldána

--------------------------------------------------------------------------------------------------Ženy TJ Střítež n.L. ve spolupráci ze ZŠ a MŠ Střítež n.L.
zvou všechny maminky a babičky i děti na adventní tvoření s
názvem

Adventní věnce- zkus to taky!
Kde: v jídelně ZŠ, vchod od kostela
Kdy: v pátek 28. 11. 2014 od 17.00 hod
S sebou: starý ubrus, kleště, nůžky, tavicí pistoli, drobné peníze na zakoupení dekorace,
popř. vlastní svíčky a dekorace. Jehličnany na věnce zajistí Obec Střítež nad Ludinou.
Dobré nápady a dobrou náladu s sebou!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tělovýchovná jednota Střítež nad Ludinou děkuje za reklamní prezentaci
firmám
Zdeněk Maléř, zemní práce,
Střítež nad Ludinou 259, tel.: 581 625 524, 602 571 748, 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.
Díky aktivitě členů a dobré spolupráci s vedením obce, obdržela
Tělovýchovná jednota Střítež nad Ludinou na svoji celoroční
činnost v roce 2014 finanční podporu
od Olomouckého kraje a také příspěvky od obcí Olšovec,
Partutovice a Jindřichov.

16

