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Naši draci to opět
dokázali
Poslední prázdninovou sobotu se na
přehradě ve Skaličce konal 6. ročník oblíbeného závodu dračích lodí. Posádka
Střítežští draci tady nemohla chybět
hned z několika důvodů. Za prvé, je to
zábava, kterou si jen těžko někdo nechá ujít. Za druhé, hlásili tropické teploty a ty se přece vždycky lépe snáší u
vody. Hlavně šlo ale o to, že jsme poslední dva ročníky vyhráli a sen o zlatém
hattricku byl prostě úžasný a strašně lákavý. Porazit společně desítky soupeřů
je hrozně fajn pocit, který se nikdy neomrzí. Každý sportovec ví, že obhájit
titul je podstatně obtížnější, než jej získat poprvé. My jsme se ale ani této výzvy nelekli a šli jsme do toho.
Přestože vlastně vůbec netrénujeme, tak se dá říct, že máme zkušenou
posádku. Většina z nás jela tyto závody pokaždé a jen jednotlivce jsme občas
museli vystřídat a doplnit, takže každý, kdo s pádlem usedl na lavici v naší
dvacetimetrové kocábce, rychle okoukal, co má dělat a co se od něj očekává.
Na našich výsledcích se tyto změny nikdy negativně neprojevily.
Trať závodu je sice vždycky stejná, ale jinak se toho pokaždé změní dost
a dost. Pořadatelé se snaží závody zatraktivnit a přilákat co největší počet posádek a diváků. Také letos bylo několik novinek. Tou, která nás zaskočila nejvíce, bylo rozhodnutí pořadatelů, že všechny lodě pojedou pouze ve dvou kategoriích – posádky žen a zbytek. Tak nějak se nám vytratila kategorie profi,
to je posádek, které toho společně během sezony napádlují podstatně více
než my. No nic. Museli jsme se s tím smířit a počet našich soupeřů tak narostl
na úctyhodných 31. To je při 21 námořnících na každé palubě už slušný zástup protivníků. Když chce ale někdo vyhrát, tak si musí poradit se vším. To
je prostě stará pravda.
První rozjížďka? To bylo hodně nervozity, spousta odhodlání a plné soustředění. Byl z toho super čas a jasné první místo. Druhá rozplavba nám ale
nesedla vůbec. Dojeli jsme sice do cíle jako druzí z pěti, ale čas byl hrozný.
Bylo jasné, že jestli chceme i letos ohrozit medailové pozice, tak v poslední,
třetí, musíme máknout. Posilnili jsme se, odpočinuli a za hodinu se šlo na věc.
Proběhla obligátní rozcvička s masáží, pár povzbudivých slov, náš věhlasný
pokřik a pak už hurá na vodu.
V lodi bylo ticho. Každý se soustředil na svůj díl práce, protože bylo nutné jej odvést na 110%. Start se nám vydařil (ostatně jako vždycky). Souhra
pádel byla tentokráte výborná celou dobu a uf, my jsme to opět dokázali!!
Z rozjížďky jsme vyšli jako jasní vítězové a navíc v ještě lepším čase než
předtím. Nakonec se ukázalo, že jsme v součtu časů předjeli všechny posádky
až na jedinou. A to neznamenalo nic jiného, než to, že pojedeme v superfi2

nále. Už teď jsme měli jistotu, že bez cenného kovu neodjedeme ani letos.
Jen jsme ještě nevěděli, jak vysoký bude náš stupeň vítězů a jak velký bude
soudek piva, který si odvezeme.
V našem stanu zavládla spokojenost a dobrá nálada. Cíl byl splněn a zase jsme si mohli na chvilku odpočinout a připravit se na závěrečnou jízdu.
V pět hodin odpoledne nastal okamžik pravdy. Všechny ostatní posádky už
měly závody za sebou. Břeh přehrady byl plný natěšených fanoušků, kteří
očekávali těsný souboj tří nejlepších lodí dne.
Dráha číslo 2 – Černí draci Černotín. Dráha číslo 3 – Delfíni Přerov. Dráha číslo 4 – Střítežští draci. Z klaksonu se ozval povel ke startu. Opět jsme
hbitě vyrazili na
200 metrů dlouhý souboj s vlnami. Lodě pluly
bok po boku až
do samého konce, ale naši soupeři byli tentokráte o chlup
lepší a cílovou
bójkou jsme propluli těsně jako
třetí. Na chvilku
na naší palubě
zavládl smutek a
zklamání, ale tyto chmurné pocity rychle vystřídala radost a uspokojení, protože v celém startovním poli nebylo jediné lodi, která by dokázala to, co my. Z každého ročníku máme medaili a to je přece paráda.
Po chvíli čekání nám sličné hostesky pověsily na krk bronzové medaile a
předaly dary. Sportovně jsme poblahopřáli svým soupeřům, užili si ovací fanoušků, pořídili si několik společných fotek do alba a vyrazili zpět do naší
rodné vísky. Čekala nás totiž ještě jedna milá povinnost. Odvézt pohár na polici v hospodě a společně náš úspěch oslavit.
Mgr. Jiří Jordán

Tak trou jiná
TOUR
Zatímco ve Francii finišovala slovutná
Tour de France, tak příznivci cyklistiky
ze Stříteže nad Ludinou podnikli cyklovýlet s krycím názvem Tour de Bečva.
Byl to počin pravda poněkud skromnější a méně náročný, ale pro nás velice
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zajímavý a dobrodružný. Pod patronací obecního úřadu se bezmála čtyři desítky účastníků této akce nechalo cyklobusem vyvézt na Bumbálku a odtud
jsme se pak společně vydali na cestu domů. Úsek mezi Bumbálkou
a Horní Bečvou jsme si zpestřili jízdou kolem chaty Súkenická, Třeštík a Polanu, kde nebyla nouze o náročná stoupání a klesání po kamenitých stezkách.
Za odměnu se nám zde několikrát naskytl krásný
výhled na vrcholky Beskyd. Z hřebene jsme sjeli
dolů do údolí Rožnovské Bečvy kolem známého lyžařského střediska Rališka až k samotné hrázi přehrady. Odtud jsme se již napojili na cyklostezku
Bečva. První občerstvovací stanice byla na Zavadilce. Doplnili jsme tekutiny, posvačili, krátce si odpočinuli a jelo se dál. Peloton se malinko roztrhal
na menší skupinky, ale domluvili jsme se, že na
oběd se zastavíme ve Valmezu a opět na sebe
všichni počkáme v Hustopečích nad Bečvou
v kempu. Cesta utíkala velice příjemně, protože
počasí bylo super, terén nenáročný a společnost
milá. A přestože jsme se stravovali na různých místech a jeli různým tempem, tak jsme se kupodivu u hustopečského štěrkáče všichni shledali. Při občersvení a odpočinku jsme si popovídali o svých zážitcích během cesty, protože došlo na pády, bloudění i defekty. Avšak podle úsměvů na tvářích a dobré nálady bylo jasné, že se vyjížďka vydařila. Po chvíli jsme se postupně
všichni znovu vyšvihli do sedel a čekal nás už poslední kousek naší etapy
včetně náročného stoupání do Špiček. I to jsme ale zvládli a postupně se
všichni šťastně vrátili domů. Unavení, ale spokojení.
Mgr. Jiří Jordán
Ve Stříteži nad Ludinou pracuje patnáctičlenná jednotka sboru dobrovolných hasičů. Tato zásahová jednotka
je zřízena obcí a obec je odpovědna
za zajištění její akceschopnosti a tedy i vybavení technikou a dalšími zásahovými prostředky.

NOVÉ AUTO PRO
HASIČE
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Naše zásahová jednotka má v současné době k dispozici cisternovou automobilovou stříkačku z roku 1982
s objemem nádrže 6 m3 na podvozku
Tatra 148. Tu jsme získali v roce 2009
od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, kde ji do té doby využívali profesionální hasiči v Hranicích.
Dále máme devítimístný osobní automobil
Volkswagen Transporter z roku 1997, který
jsme bezplatně získali od Policie ČR v roce
2009. Vzhledem ke špatnému technickému
stavu tohoto auta, kdy je již obtížné udržovat jej v provozuschopném a spolehlivém
stavu, se zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit v letošním roce vozidlo nové. Tento
automobil neslouží totiž pouze pro přepravu členů JSDH k zásahům, ale také pro
přepravu mladých hasičů na hasičské soutěže a jeho využití není pouze občasné.
Na pořízení vozidla jsme požádali o příspěvek Olomoucký kraj a po poskytnutí dotace
ve výši 120 tis. Kč jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele hasičského
auta. Vybrán byl nový devítimístný Fiat Ducato s pořizovací cenou 607.966
Kč.
Nakonec se vše podařilo zajistit tak, že vozidlo mohlo být slavnostně předáno
hasičům již na Střítežské hody. V neděli 20.9.2015 po hodové mši svaté bylo
novotou zářící, naleštěné vozidlo požehnáno kaplanem P. Zdeňkem Mlčochem
z přerovské farnosti. Poté již bylo starostou obce Petrem Pajdlou, za účasti
ředitele Územního odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
plk. Miroslava Čočka, předáno do užívání naší jednotce sboru dobrovolných
hasičů zastoupené zde starostou SDH Markem Mynářem a velitelem zásahové
jednotky Radimem Haitlem.
Závěrem zbývá jen popřát,
ať nový automobil hasičům
dobře a spolehlivě slouží a
pomáhá
v jejich
obětavé
dobrovolné práci.
Ing. Petr Pajdla
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„Máknem a bude to!“
Toto heslo zaznělo
v pátek 9. 10. 2015 na střítežské základní škole.
Naše škola se totiž již třetím rokem zapojila do projektu s názvem 72 hodin. Jedná se o celostátní dobrovolnický projekt, který probíhal ve dnech 8. 10. 11. 10. 2015, tedy ve třech dnech, tzn. 72 hodi-

PROJEKT
72
HODIN

nách.
Ráno jsme se trošku zalekli deštivého počasí, které se ale naštěstí velmi
rychle umoudřilo. Žáci mohli hned v 7:30 vyrazit a pustit se do práce, čímž
pomohli nejen
své obci ale i
okolní přírodě.
Mottem
letošního ročníku bylo: „Zasaď
strom
(třeba) se starostou“. Do lesa se proto vydali naši nejstarší žáci 8. a
9. třídy. Ostatní třídy racovaly
v areálu Na Zahradách, v okolí fary, na dětském hřišti v areálu MŠ
a také čistily lesní studánku. Děti
myslely i na lesní zvěř v zimě a
nasbíraly pro ni kaštany a žaludy.
Dopoledne uběhlo jako voda
a děti domů odcházely s dobrým
pocitem, že se nám podařilo udělat něco prospěšného nejen pro
obec ale i pro okolní přírodu.
Mgr. Jitka Hynčicová
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FOTBALOVÁ
SEZONA 2015

V letošní sezoně malé kopané, což je
zhruba období od května do srpna,
se tým, který reprezentuje TJ Střítež
nad Ludinou zúčastnil šesti turnajů.

A dařilo se nám
náramně. Vlastně
ani jednou jsme
nezůstali
pod
stupni vítězů a
hned třikrát jsme
byli vůbec nejlepší!
Poličky
v hospodě
Mezi
mlýny jsme zase
zatížili a ozdobili
cennými
poháry.
Je těžké říct, který
turnaj byl nejnáročnější a která
trofej nejcennější. V Nejdku bývá největší konkurence, v Partutovicích bylo
nejchladněji a ještě pršelo, v Jindřichově nás zastihlo největší vedro a na turnaji u nás to byl zase největší tlak. Hlavní ale je, a na tom se patrně shodneme, že nás fotbal pořád baví a daří se nám tým doplňovat o mladé kluky,
kteří to třeba jednou potáhnou za nás, a fotbalové družstvo ze Stříteže bude
ještě dlouho budit respekt na turnajích po okolí.
Mgr. Jiří Jordán
V srpnu letošního roku se začala psát nová
kapitola hokejového týmu HC Střítež. Oficiálně jsme byli přijati do amatérské ligy
ve Valašském Meziříčí. Dlouhých dvacet let
jsme patřili mezi stálice podobné soutěže v Novém Jičíně a za tu dobu jsme
tam zažili vlastně všechno. Byli jsme nejlepší, ale i nejhorší. Postoupili jsme,
ale také sestoupili. Měli jsme v týmu i nejproduktivnějšího hráče, nejlepšího
střelce, brankáře…
Teď si zvykáme na nové prostředí, šatny i atmosféru. Důvodů pro tak
zásadní změnu bylo hned několik a nějakou dobu jsme to už probírali v šatně.
Hlavně šlo o dvě věci. Soutěž v Novém Jičíně se pomalu ale jistě „profesionalizovala“ a hráči, kteří neprošli nějakou hokejovou školou, neměli v podstatě šanci konkurovat bývalým odchovancům HC Nový Jičín. No a také nám
dorostla slušná skupinka mladých kluků, kteří se umějí hokejkami ohánět a
mají chuť hrát a dále se zlepšovat. A to je super.
Náš nový tým se začal rodit už na konci minulé sezony a ve stmelování
jsme pokračovali ještě v červenci, když jsme začali pravidelně trénovat na ledě a společně jsme také podstoupili muka hokejového kempu - to je přípravy,
zaměřené hlavně na nabrání fyzické kondice a na základní herní dovednosti

NOVÁ ÉRA HC
STŘÍTEŽ
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jednotlivce. Je to spíš nutný dril než zábava. Tvoří se nám tu fajn parta a to
je velice důležité i pro výkony na hřišti.
Máme za sebou několik úvodních kol soutěže a daří se nám zatím střídavě. Musíme si přiznat, že velkým dílem je to proto, že nám chybí větší na-

sazení a projevuje se i nezkušenost ze skutečných zápasů. Musíme zlepšit
hlavně začátky utkání. Protivník na nás jak se říká, vlítne od úvodního hvizdu
a než se rozkoukáme, tak už prohráváme.
Věříme ale, že se ještě budeme zlepšovat a protlačíme se stabilně do horních
pater tabulky. Naším cílem je play off, a přestože jsme nováčci, tak si chceme
získat u soupeřů určitý respekt. Každopádně budeme vděčni za vaši podporu,
a
pokud
nás
chcete
vidět
naživo,
tak
budeme
ještě
radši.
Mgr. Jiří Jordán
Mladí hasiči zahájili sezónu 2014/2015 závodem požárnické všestrannosti ve Vysoké,
který se uskutečnil 4. října 2014. Mladší žáci se umístili na 2. místě, starší žáci obsadili
5. místo a dorostenky svou kategorii vyhrály. Pro všechny družstva to znamenalo
dobrou výchozí pozici pro pokračování
v jarní části Hry Plamen a pro starší žáky i dorostenky postupové naděje.

Mladí hasiči
a sezóna
2014/2015

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN HRANICE, SKALIČKA
Ve dnech 23. – 24. května 2015 proběhlo okresní kolo HRY PLAMEN.
V sobotu jsme se s družstvem mladších a starších žáků vydali na stadion do
Hranic, kde probíhaly disciplíny jako: štafeta 4x60m, štafeta CTIF 400m, PÚ
CTIF a štafeta dvojic, která byla kvůli nepříznivému počasí zrušena.
Neděle patřila požárním útokům, které družstva mladších a starších žáků
předváděla ve Skaličce.
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DISCIPLÍNA

MLADŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ ŽÁCI

Štafeta 4x60m

2. místo

6. místo

400M štafeta CTIF

1. místo

2. místo

PÚ CTIF

-

1. místo

Požární útok

11. místo

2. místo

V celkovém hodnocení okresního kola
HRY PLAMEN se mladší žáci umístili
na 2. místě a starší žáci na 1. místě a
postoupila na krajské kolo do Prostějova.
Složení družstva mladších žáků: Čočková Tereza, Jordán Marek, Koláček
Martin, Miková Petra, Perdula Jindřich,
Radová Nikola, Strakuláková Klára, Maléřová Natálie a Röderová Michaela.
Složení družstva starších žáků:
Jordán Lukáš, Sekaninová Jitka,
Srbová Simona, Mik Roman,
Klumpar David, Maléřová Tereza,
Šváčková Viktorie, Röderová Lucie
a Radová .

OKRESNÍ KOLO DOROSTU PROVODOVICE
V sobotu
16.
května
2015 proběhlo okresní
kolo dorostu v Provodovicích.
Dorostenky
soutěžily v běhu na 100
m s překážkami, v požárním útoku a také psaly test z požární ochrany. V celkovém hodnocení obsadily 1. místo a postoupily na krajské kolo do
Prostějova.
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Složení družstva dorostenek: Sekaninová Jitka, Röderová Lucie, Srbová Simona, Tóthová Barbora, Röderová Kateřina, Klumparová Aneta a Voldánová
Jana (Partutovice).
KRAJSKÉ KOLO PROSTĚJOV 2015
Ve dnech 19. – 21. 6. 2015 se uskutečnilo krajské kolo HRY PLAMEN a krajské kolo DOROSTU v Prostějově. Páteční odpoledne bylo zaměřeno na závod
požárnické všestrannosti, ve kterém naši starší žáci obsadili 5. místo. Sobota
patřila těmto disciplínám: štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, 400m štafeta CTIF, PÚ CTIF a požárnímu útoku. V celkovém hodnocení obsadilo družstvo starších žáků 5. místo.
DISCIPLÍNA

UMÍSTĚNÍ

Štafeta požárních dvojic

5. místo

Štafeta 4x60m

4. místo

400m štafeta CTIF

5. místo

PÚ CTIF

5. místo

Požární útok

3. místo

Složení družstva starších žáků: Sekaninová Jitka, Srbová Simona, Jordán
Lukáš, Röderová Lucie, Maléřová Tereza, Mik Roman, Klumpar David, Šváčková Viktorie, Jordán Marek a Radová Adéla.
Neděle patřila DOROSTU. Naše družstvo dorostenek soutěžilo v těchto disciplínách: běh na 100m s překážkami, štafeta 4x100m, požární útok a test
z požární ochrany. V celkovém hodnocení obsadilo družstvo dorostenek 3.
místo.
Složení družstva dorostenek: Sekaninová Jitka, Srbová Simona, Röderová Lucie, Röderová Kateřina, Klumparová Aneta, Voldánová Jana (Partutovice),
Gajdošíková Silvie (Klokočí).
Velká cena mladých hasičů OSH Přerov 2015
Do seriálu VC OSH Přerov bylo pro letošní rok zařazeno 11 soutěží v požárním
útoku a mimo jiné se ve Stříteži konala závěrečná soutěž VC OSH Přerov
s celkovým vyhlášením výsledků VC. V celkovém hodnocení VC OSH Přerov
se mladší žáci umístili na 8. místě s 40 body. Starším žákům se díky vydařenému pokusu na domácí půdě a zaváhání jeho největšího soupeře, družstva
starších žáků z Olšovce „A“, podařilo probojovat na konečné 3. místo.
DATUM

30. 5.

KDE

Opatovice

MLADŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ ŽÁCI

UMÍSTĚNÍ

ČAS/s

UMÍSTĚNÍ

ČAS/s

7.

23,12

13.

35,32
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31. 5.

Paršovice

6.

22,11

7.

16,83

7. 6.

Býškovice

2.

18,00

2.

14,62

20. 6.

Henčlov

-

-

3.

15,07

21. 6.

Troubky

8.

20,41

3.

17,58

27. 6.

Pavlovice

3.

18,31

3.

15,46

29. 8.

Radslavice

12.

39,81

4.

15,52

30. 8.

Olšovec

6.

20,98

6.

16,33

5. 9.

Soběchleby

4.

18,36

4.

14,33

6. 9.

Partutovice

N

N

7.

17,18

12. 9.

Střítež n/L

N

N

3.

15,36

Složení soutěžních družstev
Mladší žáci: Čočková Tereza,
Jordán Marek, Röderová Michaela, Koláček Martin, Maléřová Natálie, Miková Petra,
Strakuláková Klára, Perdula
Jindřich, Šatánek Jakub, Radová Nikola.
Starší žáci: Jordán Lukáš,
Sekaninová Jitka, Klumpar
David, Srbová Simona, Mik
Roman, Röderová Lucie, Maléřová Tereza, Šváčková Viktorie,
Radová Adéla.
Závod požárnické všestrannosti Vysoká 2015
V sobotu 3. října 2015 proběhl
závod požárnické všestrannosti
ve Vysoké, který je součástí
HRY
PLAMEN
pro
rok
2015/2016. Náš sbor zastupovala hlídka mladších žáků, která
obsadila 4. místo, dále hlídka
starších žáků, která se umístila
na 3. místě a také družstvo do11

rostenek, které získali 1. místo. Do druhé části HRY PLAMEN, která proběhne
koncem května 2016, naše družstva získaly dobré pozice pro boj o postup na
krajské kolo.
Složení družstev:
Mladší žáci: Čočková Tereza, Röderová Michaela, Maléřová Natálie, Miková
Petra a Koláček Martin.
Starší žáci: Jordán Lukáš, Klumpar David, Jordán Marek, Röderová Lucie
a Maléřová Tereza.
Dorostenky: Tóthová Barbora, Röderová Kateřina, Klumparová Aneta, Sekaninová Jitka a Gajdošíková Silvie (Klokočí).
Družstvo žen a sezóna 2015
Družstvo žen zahájilo sezónu
2015
okrskovým
kolem
v Olšovci, kde obsadilo 1. místo
a postoupilo na okresní kolo do
Provodovic.
V okresním
kole
soutěžily
v běhu na 100m s překážkami a
požárním útoku. V celkovém
hodnocení okresního kola obsadily naše ženy 2. místo.
VELKÁ CENA OSH PŘEROV 2015
Ženy se zapojily i do Velké ceny
OSH Přerov kde v celkovém
hodnocení obsadili předposlední,
tedy 9. místo s 51 body.
DATUM

KDE

UMÍSTĚNÍ

ČAS/s

24. 5. 2015

Hlinsko

4.

19,50

7. 6. 2015

Drahotuše

5.

19,10

13. 6. 2015

Olšovec

4.

18,21

20. 6. 2015

Opatovice

N

N

21. 6. 2015

Troubky

-

-

4. 7. 2015

Jindřichov

5.

19,43

5. 7. 2015

Radkova Lhota

7.

18,68

12

11. 7. 2015

Špičky

-

-

12. 7. 2015

Paršovice

8.

19,70

25. 7. 2015

Bohuslávky

-

-

26. 7. 2015

Valšovice

-

-

22. 8. 2015

Babice

6.

20,59

29. 8. 2015

Provodovice

7.

19,05

Složení družstva: Záblocká Iveta, Tóthová Barbora, Röderová Kateřina, Sekaninová Jitka, Šortnerová Hedvika, Klumparová Aneta, Srbová Simona, Čočková Kateřina, Čočková Kristýna, Koláčková Lucie a Röderová Lucie.
Kristýna Čočková
V sobotu 24. října v ranních hodinách vyrazilo na 30 členů, mezi nimi i mladí hasiči, na exkurzi do metropole Moravskoslezského kraje, Ostravy. Cílem naší cesty
byla Hasičská záchranná stanice OstravaZábřeh a Hasičské muzeum města Ostravy.

Hasiči vyrazili
na exkurzi do
Ostravy

Kolem 8:30 jsme byli na místě. Čekala nás prohlídka hasičské stanice. Nejdříve jsme si prohlédli záchranný vrtulník a velitel směny nám o něm a jeho využívání při nehodách něco povyprávěl. Poté si nás rozdělil do skupin a prohlídka mohla začít.
Začali jsme tedy prohlídkou garáže, kde bylo umístěno několik desítek aut, a
to jsme neviděli prý všechno. Obdivovali jsme typickou „ostravskou“ barvu
hasičských aut, která je oproti té naši více výrazná a zářivá. Mimo to, někteří
z nás viděli poprvé tzv. „Bizona“, které jsou v naší republice pouze dva. Jinak
jsme si mohli prohlédnout vybavení kontejnerů určených pro různé typy zásahů, např. chemické, protipovodňové apod., a také jejich autobus. Seznámili
nás s vybavením každého vozu, jak často jsou využity při zásazích a kolik
osob je potřeba k jejich obsluze. Následovala i názorná ukázka sjezdu po
skluzu, pro nezasvěcené je to ta známá tyč, po které hasiči při zaznění sirény
sklouznou z patra až do garáže. I tato tyč vyžaduje určitou dovednost, jak
nám bylo vysvětleno, aby si nespálily ruce, což je velice nepříjemné. Proto
někteří využívají i schodiště.
Kromě seznámení s technikou v garážích jsme byli provedeni zázemím, tj.
dispečink, ložnice, odpočívárna, posluchárna, herna, tělocvična, posilovna
a samozřejmě i jídelna s kuchyní. O víkendech si každá směna vaří sama,
málem jsme byli zapojeni do procesu přípravy oběda, načež jsme raději kuchyni opustili. Exkurze této hasičské stanice v nás zanechala velmi příznivý
dojem, zaujalo nás, že každé auto má stejnou výbavu pro všechny směny.
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Někteří z našich mladých hasičů, po této exkurzi, mají motivaci stát se profesionálním hasičem, a to nejen chlapci. Na závěr exkurze jsme byli svědky odletu vrtulníku k zásahu. Našim průvodcům jsme poděkovali a náš velitel zájezdu Radim Haitl jim předal malý, milý a především chutný dárek.
Z hasičské stanice jsme přejeli k hasičskému muzeu kousek od hlavního nádraží. V muzeu jsme shlédli krátký informační film o práci profesionálního
hasiče a vzniku muzea. Mezi exponáty byly kromě historických uniforem, odznaků, listin, přileb, sošek a historických vozidel a techniky, také modely zásahů u největších nehod v naší republice z posledních let, například Studénka
v roce 2008.
Dále jsme viděli vybavení moderního dispečinku, poté ukázku slaňování
a vyprošťování osob, děti si mohly zkusit sjezd po krátkém skluzu, což se jim
velmi zalíbilo, dále vytáhnout zraněného ze studny, zkusit vyprat hadici,
pumpovat starou stříkačkou a zahoukat historickou ruční sirénou. Každý
z přítomných obdržel reklamní předměty z muzea a od města Ostravy.
Návštěva muzea byla krátká a zajímavá, ale nejvíce zážitků a poznatků jsme
si odnesli z exkurze hasičské stanice.
Kristýna Čočková
----------------------------------------------------------------------------------

Náklady s odpady v obci a výdaje na
likvidaci
množství t/rok
název

/

rok

2000

výdaje
v r. 2014
(Kč)

2005

2010

2012

2013

2014

61,69

145,72

171,58

186,68

175,57

187,39

262 417,00

3,36

2,71

7,28

4,95

7,01

7,42

45 954,00

- papír

1,65

0,97

2,52

1,99

1,52

2,11

19 556,00

- sklo

7,20

3,16

2,70

4,66

9,18

7,70

10 005,00

0,67

1,30

0,77

0,83

6 670,00

2,14

3,16

6,53

4,60

3,80

25 136,00

9,80

7,01

9,96

10,28

16,87

29 253,00

4,80

2,92

8,22

13,72

6,32

11 606,00

komunální odpad
tříděný odpad - plasty

- nápojové kartony
nebezpečný odpad

1,54

velkoobj.kont. - OÚ
velkoobj.kont. - hřbitov

6,22

Odpady celkem:

81,66 169,30 197,84 224,29 222,65 232,44 410 597,00

250,00
200,00
150,00
100,00
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odpady celkem

50,00
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Co z toho vyplývá:
- Celkové množství vyprodukovaných odpadů, které v roce 2014 činilo v naší obci 232 tun,
dlouhodobě roste, přičemž v posledních čtyřech letech se tento růst zastavil.
- Oproti roku 2002 se produkce odpadů postupně zvýšila o 60 %, což je zvýšení téměř o
100 kg na osobu ročně.
- Každý občan naší obce vytvoří za rok průměrně 280 kg odpadů, celostátní průměr dosahuje téměř 500 kg na osobu.
- Množství vytříděných odpadů (plasty, papír, sklo a nápojový karton) v naší obci přesahuje
60 kg na osobu a rok, což je o 20 kg více než celostátní průměr, přesto ještě máme co
zlepšovat.
- Celkové výdaje na likvidaci odpadů (vyjma odpad hřbitovní) v roce 2014 činily 399 tis. Kč
a příjmy (zahrnující poplatky od fyzických osob, podnikatelů a příspěvek za třídění odpadů) 367 tis. Kč. Obec v roce 2014 doplácela na systém nakládání s odpady 32 tis. Kč, tedy asi 40 Kč / poplatníka.
- Od roku 2013 vybíráme poplatek na likvidaci odpadů ve výši 320 Kč, který je splatný
každoročně do 31. července. Vzhledem ke zvyšující se produkci odpadů, ale i poplatků za
odvoz, zpracování a skládkování odpadů budeme nuceni jednat o jeho zvýšení.
Upozornění pro občany!
Opakovaně vyzýváme občany, aby udržovali pořádek na sběrných místech
tříděného odpadu. Tříděné odpady, které sem patří, je nutno vkládat do
příslušných kontejnerů a neodkládat je kolem nich. Při zjištění porušování
těchto pravidel bude využito sankcí v souladu s řízením o přestupcích.
Petr Pajdla
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Pozvánka na adventní a vánoční akce ve Stříteži
29. 11., 17:00 hod.

Rozsvěcení vánočního stromu s vystoupením
střítežské scholyscholy náves před školou
-------------------------------------------------------------------------------------10. 12., 18:30 hod.
Předvánoční koncert žáků základní umělecké školy
- jídelna základní školy
-------------------------------------------------------------------------------------5. 12., 11:00 hod.
Hasičské vepřové hody
od 15:00 hod.
Mikulášská nadílka pro děti - vše v areálu Na Zahradách
-------------------------------------------------------------------------------------16. 12., 17:00 hod.
Vánoční strom - tradiční koledování dětí základní a
mateřské školy a dětský vánoční trh – vestibul základní školy
škol
-------------------------------------------------------------------------------------20. 12., 17:00 hod.
Adventní koncert country kapely Gympleři ze Vsetína
rozšířené o smyčcový kvartet a pěvecký sbor - kostel
sv. Matouše
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. 12., 14:00 hod.
Troubené koledy u vánočního stromu na návsi
-------------------------------------------------------------------------------------24. 12., 24:00 hod.
Půlnoční mše svatá v kostele
tele sv. Matouše
-------------------------------------------------------------------------------------31. 12., 10:00 hod.
Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
- společenská místnost v areálu Na Zahradách
-------------------------------------Tělovýchovná
lovýchovná jednota Střítež
St
nad Ludinou děkuje za reklamní prezentaci v roce 2015
firmám
Zdeněk Maléř, zemní práce,
Střítež
ítež 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.,
s.r.o. Olšovec 77, 581 694 511, www.strojirny.com.
Michal Haitl, malířství,
malí
natěračství
Střítež
řítež nad Ludinou 279, tel.: 776 732 205, michalhaitl@email.cz

Tělovýchovná jednota Střítež nad Ludinou obdržela na svoji celoroční
celoro
činnost v roce
2015 finanční
ční podporu
od Olomouckého kraje a obcí Olšovec, Partutovice, Jindřichov
Jind
a Střítež
ítež nad Ludinou.
Děkujeme.
ěkujeme.
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