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SPOLEČENSKÉ
AKCE V ŘÍJNU

Říjen byl ve Stříteži bohatý na
společenské akce
V sobotu 8. října měli zájemci ve
Stříteži nad Ludinou možnost navštívit
přednášku
o
zásadách
poskytování první pomoci. Na
pozvání
místního
sboru
dobrovolných hasičů si MUDr.
Vladislav Kutěj připravil a přišel
vysvětlit
pravidla
poskytování
první pomoci v různých život
ohrožujících
situacích.
Po
teoretickém
úvodu
následoval
praktický nácvik některých úkonů,
jako je masáž srdce, poskytnutí
umělého
dýchání,
ale
také
chování se v krizových situacích,
jejichž účastníky se můžeme

kdykoliv stát.
Po ukončení zdravotnické přednášky se
do klubovny areálu Na Zahradách začali
scházet další zájemci o prezentaci zážitků z cestování po Ekvádoru. Besedu
s promítáním fotek si připravil místní student, Marek Pajdla. Ten se v letních měsících vypravil na vlastní pěst do Ekvádoru. Po této rovníkové zemi Jižní Ameriky putoval téměř dva měsíce a měl tak
možnost načerpat zajímavé zážitky, poznat spoustu nových přátel a seznámit se
s místním prostředím. Několik desítek
posluchačů si tak vyslechlo jeho povídání
o pracovní návštěvě banánové farmy,
plavbě z přístavního městečka Puerto Lopez za dech beroucím pozorováním velryb a
mořských želv, putování za komunitou
místních indiánů do vesničky ležící mimo
běžné turistické trasy a seznámení se s
jejich tradičním způsobem života, návštěvě
národního parku s úchvatnými vodopády,
obtížích pohybu v pětitisícových výškách při
výstupu pod nejvyšší horu této země
Chimborazo, práci dobrovolníka na nově
budované farmě pro pěstování kávy nebo
pobytu se skupinkou španělských zdravotníků v domově pro zdravotně postižené
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osoby. Všechny tyto zajímavé zážitky tak nemohla pokazit ani
několikahodinová osobní prohlídka protidrogové policie při zpátečním odletu z
letiště v Guayaquile. Marku, přejeme Ti spoustu nezapomenutelných zážitků a
zejména šťastných návratů z dalších cest a budeme se těšit, že se s námi
přijdeš podělit i o zážitky z putování po zemích na jihu Afriky.
Na čtvrteční večer 27. 10. byla připravena přednáška lektora a bylinkáře
Karla Štenbauera. Zájemci se dozvěděli praktické poznatky o účincích bylin a
přípravě čajů, mastí a dalších přípravků z nich a jejich využití v lidové medicíně. Všichni pak ocenili možnost dotazů a konzultace některých zdravotních
problému a využití přírodních prostředků k jejich zmírnění.
K uctění státního svátku vzniku samostatného státu uspořádal sbor dobrovolných hasičů společně s obcí Střítež lampionový průvod. V podvečer 28.
října se sešla u pomníku padlých ve středu obce téměř stovka dospělých a
zejména dětí s lampiony. Petr Pajdla, starosta obce v krátkém projevu připomněl význam tohoto státního svátku a roli prezidenta Tomáše Garique Masaryka v těchto historických
okamžicích. Po položení
kytice květů k pomníku
padlých a tónech naší
státní
hymny
se
již
lampionový průvod vydal
obcí do sportovního areálu
Na Zahradách. Zde bylo
pro děti připraveno opékání
špekáčků a pro všechny
malé účastníky občerstvení.
V sobotu 29. října Sbor
dobrovolných hasičů Střítež nad Ludinou uspořádal pro své členy, ale i další
zájemce ochutnávku moravských vín. K příjemné atmosféře večera, kromě
spousty dobrého jídla a pití, přispěla cimbálová muzika Bača z Valašského
Meziříčí.
Věříme, že většina našich spoluobčanů měla možnost si z této nabídky vybrat
a zúčastnit se některé z pořádaných společenských akcí a doufáme, že se nám společně
s místními spolky podaří udržet jejich pestrost i
do budoucna.

FOTBALOVÝ TURNAJ
Již počtvrté v řadě se na úvod prázdnin sešli ve
sportovním areálu Na Zahradách sportovci,
které baví „kulatý nesmysl“. Místní TJ ve
spolupráci s Obcí Střítež nad Ludinou tu
pořádala turnaj v malé kopané. Z blízka i
daleka se přihlásilo osm týmů, ale nakonec
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dorazilo jen pět. Hrálo se tím nejspravedlivějším způsobem, tedy každý
s každým, a pak ještě následovalo nadstavbové play off. Utkání se hrála ve
vysokém tempu a o pěkné fotbalové momenty nebyla nouze. Pohár pro vítěze
si nakonec odvezli kluci z týmu STR Hranice. Další dva stupínky na bedně
obsadili hráči domácích týmů Čelzí a TJ Střítež. Pomyslná brambora zbyla na
H-tým Radka Kňury a pátou příčku obsadili Houslisti z Veřovic. Protože se
opět vydařilo počasí a zázemí v našem areálu je opravdu perfektní, tak se u
nás líbilo všem hráčům a fanouškům a příští červenec se určitě opět potkáme.

EXPEDICE
KRUŽBERK 2016

V létě loňského
roku jsme se ve
Stříteži
nad
Ludinou rozhodli,
že se pokusíme založit novou tradici. Protože jsme považováni za národ cyklistů, tak jsme si řekli, že každý rok na
kolech podnikneme nějakou výpravu. Vloni jsme vsadili na
pohodovou cyklostezku Bečva a hravě jsme zdolali její
rožnovský úsek. Letos jsme se rozhodli pro větší
dobrodružství. Jako cíl naší cyklovýpravy jsme si vybrali
Kružberk.
Jednoho slunečného pátku koncem července si tedy
dala ve Stříteži na návsi dostaveníčko skupina čtyřiceti
natěšených cyklistů všech věkových kategorií. Časně z rána naskládali kola

do přívěsu a cyklobusem se nechali odvézt do městečka Budišov nad
Budišovkou. Tady začala jejich cesta. Nevydali se ale rovnou ku domovu, ale
nejprve se jali vodní nádrž Kružberk objet. Možná nebudete věřit, ale je to
bezmála 20 kilometrů po lesních a polních cestách a navíc členitým terénem.
Místy už byli někteří vyčerpaní, místy už jsme nevěděli kudy kam, ale
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nakonec jsme se dostali až na hráz a v proslaveném penzionu Velké sedlo
jsme se dočkali první a zasloužené občerstvovací stanice. Po krátkém
odpočinku nás čekal nelehký úsek do obce Svatoňovice. Jsou to sice jen tři
kilometry,
ale
táhlé
stoupání
připomínalo
horské etapy na Tour de
France. Naštěstí je nyní
hráz
vodní
nádrže
uzavřena kvůli rekonstrukci, takže provoz na
silnici byl minimální.
Ze Svatoňovic až k
poutnímu místu Panna
Maria ve skále v Klokočůvku byla cesta v klidu.
Nejvíce vzrušení jsme si
užili na brodech, kterých
bylo asi pět. Po chvilce
rozjímání u sošky panenky Marie jsme poobědvali a doplnili tekutiny. Tentokráte trochu více, protože nás čekal
náročný výstup do Spálova. Že bude těžký věděl každý, ale jeho realita
většinu z nás přesto zaskočila. Obdiv patří všem, kteří z kola celou dobu neslezli, ale uznání si zaslouží i všichni ti, kteří kopec vyšlápli pěšky s kolem po
boku. Pak už to byla lahoda. Rovinatou a pěknou krajinu ze Spálova do Partutovic si každý vychutnal s větrem v zádech. Poslední zastavení bylo v Partutovicích, v kiosku u mlýna. Tam se také většina výpravy postupně sjela a
společně rozebrala události dne. Sjezd dolů z kopce byl už snadný.
Přestože byla dnešní trasa náročná a kopcovitá, tak z atmosféry a dialogů jasně vyplynulo, že cyklobus bude plnně obsazený i za rok, ať se jede
kamkoliv. A to je super.

STŘÍTEŽŠTÍ
DRACI
SLAVILI
VÍTĚZSTVÍ
Poslední
prázdninová
sobota
již
sedmým
rokem patřila všem,
kteří mají rádi závody
dračích
lodí.
Na
přehradě ve Skaličce se
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kvůli zážitkům, které tento vpravdě týmový sport nabízí, sešlo bezmála třicet
posádek. Jednou z nich je už od prvního ročníku také posádka Střítežských
draků. Zdejší vodní plochu máme opravdu rádi, protože se nám na její hladině
nebývale daří. Ještě ani jednou jsme neodjeli bez cenného kovu na krku. To
nás tak trochu staví do role favorita, ale zároveň také umocňuje tlak, se
kterým se musíme v každém závodě vyrovnávat. Medaile jakoby byla
samozřejmostí a přitom uspět vůbec není snadné. Už jen proto, že se
posádka pokaždé alespoň z části obmění a soupeřů jsou zástupy.
Podobně tomu bylo i letos. Protože už ale nejsme nováčci, tak si
troufáme jezdit v podstatě bez tréninku. Ráno v den konání si dáme krátkou
projížďku, nacvičíme start a souhru a jde se do závodu. Nevím, zda to byl
úmysl pořadatelů či nikoliv, ale už naše první rozjížďka byla velmi důležitá. V
dráze vedle nás totiž pádloval tým z Černotína, který byl minule ze všech
nejrychlejší a také letos nenechali jeho členové nic náhodě a poctivě se na
tohle klání připravovali. Poměřit si s nimi síly hned na úvod mělo naznačit, jak
na tom jsme a jaké máme šance. A nebylo to špatné. Všem soupeřům jsme
ujeli o půlku lodi. Jen na Černé draky z Černotína to nestačilo a v cíli jsme byli
druzí.
Zbylé tři rozjížďky jsme sice vyhráli, ale vždycky se našel někdo, kdo měl
lepší čas. Jak se ale ukázalo, tak po sečtení tří nejlepších časů ze čtyř, jsme
byli druzí za již zmíněným Černotínem a spolu s družstvem Pod Vlivem, jsme
se kvalifikovali do superfinále. A to už byla jistá medaile i stupně vítězů, a
taky to, že naše úžasná série pokračuje dál. Spadl nám kámen ze srdce.
Víme, že to jednou skončí, ale letos jsme to ještě ustáli. Jako speciální prémie
a motivace byl nejrychlejší posádce přislíben sud piva. A to má pak touha po
vítězství jiný drajv!
Finálové jízdy
rychle odsýpaly
a
bylo
tu
SUPERFINÁLE.
Atmosféra gra
dovala a přilá
kala všech ny
přítomné
k
vodě. Také na
palubách tří nej
rychlejších
plavidel
byla
cítit
směs
odhodlání,
nervozity a naprosté koncentrace. Pak se ozval klakson a bylo odstartováno.
Lodě jely těsně vedle sebe a ze břehů se ozývaly výkřiky povzbuzujících
fanoušků. Každý sportovec o takové kulise sní a tento závod si ji opravdu
zasloužil. Dojezd do cíle byl tak těsný, že všechny posádky slavily i přesto, že
nikdo nevěděl, jak to vlastně dopadlo.
Byl to parádní pocit. Více už jsme ze sebe vyždímat nedokázali. Ale
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stačilo to? Jsme bronzoví, stříbrní nebo dokonce zlatí? Tuto otázku nám
zodpověděli až organizátoři asi o hodinu později při závěrečném ceremoniálu.
K naší obrovské radosti jsme zjistili, že po roční pauze jsme opět šampióni a
vypukla euforie. Tahle sobota se nám fakt povedla, ale hodně tomu
napomohla precizní příprava pořadatelů, bezvadná organizace programu a
také krásné počasí.¨
Jiří Jordán

SVATOVÁCLAVSKÝ
VÝŠLAP
NA KELČSKÝ
JAVORNÍK

Jednou
z posledních
společných
outdoorových,
čili
venkovních, aktivit občanů naší
vesnice,
byla
pravděpodobně
společná túra na nejvyšší vrchol
Hostýnských
vrchů
–
Kelčský
Javorník. Přestože už byl konec září
a předpověď počasí se neustále
měnila, sešla se nakonec zhruba dvacítka nadšenců, která si výhled z nové

rozhledny nechtěla nechat ujít.
V sedm ráno jsme si dali sraz na nádraží v Hranicích a odtud jsme pak
autobusem pokračovali do Podhradní Lhoty. Tady už jsme se napojili na turistickou značku, která nás postupně vyvedla až na samotný vrchol. Protože
jsme byli svátečně naladění a o veselé průpovídky nebyla nouze, tak nám
cesta rychle ubíhala. Samotný vrchol nejvyššího bodu v našem okolí nás mile
překvapil svým výhledem. No a co teprve rozhled do krajiny, který se nám
naskytl, když jsme zdolali asi 150 schodů na horní ochoz krásné nové rozhledny! Když jsme se dostatečně pokochali, přišel čas na pořádnou svačinu.
Výstup byl náročný a bylo nutné se posilnit i pro případ zbloudění.
Cesta dolů nám v družném hovoru také svižně utekla a najednou jsme
byli v Chvalčově. Narazili jsme na hospodu, kde měli otevřeno a kde nám nabídli i něco k obědu. U kávy a piva jsme pak počkali na autobus, který nás
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dovezl zpátky do Hranic, kde naše společné sváteční putování také skončilo.
Tak zhruba takový byl podtitul
akce, kterou spolu pod hlavičkou
tělovýchovné
jednoty
podnikli
turističtí nadšenci z naší obce. Naše
expedice, čítající více než dvě
desítky členů, se v neděli ráno 22. května vydala směr Ramzová v
Jeseníkách. Cesta v pohodlných sedadlech rychlíku Regio Jet utíkala rychle a
sotva jsme dopili kávu, už jsme se ocitli v Zábřehu na Moravě. Tady jsme po
krátké chvilce přesedli do autobusu, který po dobu výluky na trati do Jeseníku
zajišťuje náhradní dopravu. Sluníčko začalo pomalu vykukovat zpoza mráčků
a bylo jasné, že bude hezky. Těšili jsme se na příjemnou túru krásnou
přírodou a naším cílem byl Šerák s nadmořskou výškou 1351 m.n.m. Při
výstupu jsme trošku zašvindlovali, protože úsek na Čerňavu jsme zdolali

ZE STŘÍTEŽE AŽ
NA VRCHOL

lanovkou. Pak už jsme ale utáhli tkaničky, poladili hole, malinko se občerstvili
a vydali se k chatě Jiřího, která je na samém vrcholu a kde na nás čekal
zasloužený oběd. Cesta byla dost kamenitá, ale všichni jsme se v pořádku
dostali až na vrchol. Počasí nám přálo a z každé vyhlídky se nám tak skýtal
krásný pohled na krajinu a obce pod námi. Cestou dolů jsme se zastavili u
Obřích skal, které se líbily hlavně mladším členům naší výpravy, a pak jsme
podél Vražedného potoka dorazili zpět do Ramzové.
Přišli jsme právě včas, abychom mohli chvilku posedět a občerstvit se v
zahrádce malé hospůdky. No a potom jsme se vydali na cestu zpátky.
Všechno nám klaplo, tak jak mělo a všichni se domů vraceli spokojení.
Jiří Jordán
Členové TJ Střítež n.L.v úterý 19.4.2016
při sázení stromků v Okrouhlíku, Účastnili

ČINNOST TJ
STŘÍTEŽ
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se: Eva Wolframová, Romana Třetinová, Pavel Cvešper, Karel Šváček, Lukáš
Škrhla, Marek Pajdla, Helena a Jiří Jordánovi a pracovníci z obce: Petr Lév a
Radek Novobilský.
Téměř čtvrtstoletí se TJ Střítež n.L.
úspěšně účastní Regionálního
atletického čtyřboje v Přerově, kde
děti soutěží v běhu, sprintu, v hodu a

skoku dalekém. Želízka v ohni
nechyběla ani letos č. 3 regionální
atletický čtyřboj se uskutečnil v
sobotu 14. 5. 2016!. Foto
představuje mladé sportovce.
Jindřicha Perdulu, Ivanu Perdulovou, Anetu Číhalovou, Tomáše Zadrobílka,
Mirku Číhalovou, Michaelu Röderovou, Marka
Jordána, Radka Číhalu, Kláru Soukupovou,
Pavlu Kubovou, Veroniku Kubicovou,
Dominika Rödera a hostující Karolínu
Majerovou, Sofii Mitričovou, Terezu
Elefantovou a Tomáše Vaňka a předsedkyni
TJ Naďu Šváčkovou.
Každé úterý se v letošním roce členky TJ
Střítež n.L. scházejí k pravidelnému cvičení
v místní základní škole. Snímek zachycuje
sportovní výpravu žen na Pohodovou sobotu
do Tovačova dne 12. 11.
2016, kde si ženy
vyzkoužely
Kraniosakrální jógu a
jógu Hasya, aerobik a
cvičení s náčiním TRX. Na
snímku stojící zleva:
Martina Hapalová, Pavla
Maléřová, Helena
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Jordánová, Irena Lévová, Naďa Šváčková, Uprostřed zleva: Lída Šrámková,
Radka Balková z Hranic, Romana Třetinová a Jana Pilchová.
Dětem startujícím za TJ Střítež n.L se na Medvědí stezce 2016 konané
30.4.ve Skaličce opět dařilo. Výsledky: 1. místa získaly hlídky ve složení Natálie Maléřová a Petra Miková, Klára Soukupová a Radek Číhala, Dominik Röder a Martin Hollas. 3. místo získala hlídka: Michaela Röderová a Tereza Čočková. Dorostenci: Dominik Röder a Martin Hollas získali i 1. místo v krajské
soutěži ve Žlutavě a následně postoupili do republikového finále, které se konalo v Dolu u Blatné v Jižních Čechách ve dnech 17. -19. 6. 2016
************************************************************
Vážení spoluobčané, dovolte využít
prostoru ve zpravodaji a zhodnotit
činnost místních dobrovolných hasičů.

HASIČI
V ROCE 2016

Letošní rok již nyní překonal svým
množstvím všechny kulturní, sportovní a společenské akce z let minulých.
Velice děkuji všem členům, kteří se zapojili do jejich příprav a samotné
realizace. Tradiční akce Vodění medvěda odstartovalo náročný kolotoč příprav
a úsilí společenského života v naší obci. Jako další následovalo Pálení
čarodějnic, které si získalo velkou oblibu u našich nejmenších. Hojnost a
precizní připravenost masek dokázala, že je o akci zájem a rádi ji opět
připravíme. Již pevné místo v kulturním kalendáři získaly Slavnosti kácení
máje. Celý večer byl doprovázen kapelou Kalej a večerní zábava proběhla
nejen za účasti místních obyvatel.
Novinkou pro letošní rok bylo uspořádání 1. ročníku hasičské soutěže v požárním útoku. Jež je součástí 22. ročníku Velké ceny OSH Přerov v kategorii
muži a ženy. Zde jsme si dokázali, jak parta zapálených lidí, dokáže připravit
jednu z nejkvalitnějších soutěží v našem okrese. Přízeň našemu spolku jste
utvrdili i vy, hojnou účastí na této sportovní akci s úžasnou diváckou kulisou.
Podzim patřil opět požárním útokům v podání mladých hasičů. Soutěž, která
si získala oblibu, byla zároveň vrcholem celoroční činnosti naší hasičské mládeže. Společně dokázali vybojovat za vaší velké podpory vítězství v celém
ročníku a vystoupat tak na nejvyšší stupínek.
Společně s naší obcí jsme se opět podíleli i na zajištění tradičních hodů. Na
tuto spolupráci navázal Lampiónový průvod, který se v naší obci uskutečnil
poprvé. Všichni malí i velcí s lampiónem kráčeli ve špalíru od Pomníku padlých až k areálu Na zahradách, kde bylo připraveno teplé občerstvení a pásmo
pohádek pro nejmenší.
Přestože všichni již cítí únavu z celoroční náročné práce, napadla nás myšlenka uspořádat ve sportovním areálu sousedské posezení s cimbálem. Nová
akce, která měla oslovit a nabídnout kulturu v klidnějším až odpočinkovém
duchu, se velmi zdařila.

10

Ranní mrazík a poletující sníh nás nenechává odpočívat a již nyní
připravujeme vrchol roku. Zde bezesporu patří tradiční vepřové hody, které
navštíví Mikuláš s nadílkou pro nejmenší. Aby toho nebylo málo, tak budeme
ještě i sportovat. Silvestra oslavíme turnajem ve stolním tenise a následně v
poklidném duchu se budeme moci věnovat společně oslavám příchodu
nového roku.
Společenský život ovšem není jedinou činností dobrovolných hasičů v naší
obci. Stále platí, pokud vás
něco pálí, volejte hasiče.
Naštěstí
jednotka
letos
nezasahovala u žádné velké
události. Proto její členové
nezaháleli a věnovali svůj čas
řádnému
proškolení
a
přípravě. Ve spolupráci s
Hasičským
záchranným
sborem proběhlo školení, které
bylo zaměřeno na správné
poskytnutí zdravotní pomoci.
Následovalo další školení na
záchranu osob z havarovaných
vozidel a jejich následné
vyproštění. Vše jsme si mohli
prakticky vyzkoušet, což nám
bylo velkým přínosem. V říjnu nám bylo vyhlášeno prověřovací cvičení. Za
přítomnosti starosty obce jsme hodnotili akceschopnost jednotky a zúročili
všechny poznatky ze školení. Svépomocí stále pracujeme na úpravě garáží a
údržbě techniky, kterou máme
k dispozici.
Závěrem bych rád poděkoval
za úsilí a přístup všem
aktivním
členům,
jejich
rodinám za trpělivost, se
kterou nás podporují v našem
dobrovolném
poslání.
Díky
Vám za hojnou účast na všech
našich akcích. Do nového roku
přeji všem pevné zdraví a
spoustu elánu do další činnosti.
Radim Haitl - velitel SDH a
JSDH Střítež nad Ludinou
SEZÓNA ÚSPĚCHŮ V PODÁNÍ STŘÍTEŽSKÝCH MLADÝCH HASIČŮ
Zahájení sezóny probíhá již tradičně závodem požárnické všestrannosti. Do
Vysoké jsme 3. října 2015 vyrazili se třemi hlídkami. Mladší žáci obsadili ne11

populární 4. místo, starší žáci obsadili 3. místo a družstvo dorostenek svou
kategorii vyhrálo.
Okresní kolo HRY PLAMEN HRANICE, SKALIČKA
Ve dnech 21. – 22. května 2016 proběhlo okresní kolo Hry Plamen. Sobota
patřila štafetám, které probíhaly na stadionu v Hranicích. Po skvěle rozjeté
podzimní části, patřili jak mladší, tak i starší žáci mezi favority. Nebylo by to
poprvé, kdy starší žáci postoupili na krajské kolo. V celkovém hodnocení
všech disciplín obsadili mladší žáci 4. místo a starší žáci místo 1., čímž si opět
zařídili postup na krajské kolo do Šumperka.
Složení družstev:
Mladší žáci: Miková Petra, Röderová Michaela, Čočková Tereza, Maléřová
Natálie, Koláček Martin, Strakuláková Klára, Perdula Jindřich, Škrhla Jan a
Šatánek Jakub.
Starší žáci: Jordán Lukáš, Röderová Lucie, Gajdošíková Jana, Klumpar David, Mik Roman, Radová Adéla, Jordán Marek, Šváčková Viktorie a Maléřová
Tereza.
Okresní kolo dorostu Provodovice
V sobotu 14. května 2016 proběhlo okresní kolo dorostu v Provodovicích a ani
tam nemohlo chybět naše družstvo dorostenek, které i přes nedokončený požární útok svou kategorii vyhrálo a na závěr celého dne se mohlo radovat
z postupu na krajské kolo do Bludova.
Složení družstva: Tóthová Barbora, Klumparová Aneta, Röderová Kateřina,
Röderová Lucie, Sekaninová Jitka, Gajdošíková Silvie a Gajdošíková Jana (obě
Klokočí).
Krajské kolo hry Plamen a dorostu Šumperk, Bludov
V pátek 10. června se starší žáci, spolu se svými trenéry, vydali na cestu do
Šumperka, kde se opět po roce snažili probojovat na republikové kolo hry
Plamen. V pátek byl na programu závod požárnické všestrannosti a následující den patřil štafetám a požárním útokům. V celkovém hodnocení všech disciplín obsadili naši starší žáci 4. místo.
Složení družstva starších žáků: Jordán Lukáš, Röderová Lucie, Maléřová
Tereza, Mik Roman, Gajdošíková Jana, Klumpar David, Radová Adéla, Jordán
Marek a Šváčková Viktorie. Neděle 12. června patřila soutěži dorostu. I zde
jsme měli své zástupce, konkrétně družstvo dorostenek. Naše děvčata zdárně
bojovala s favoritkami z Bludova o postup na republikové kolo, ale nakonec
se musela smířit s celkovým 2. místem.
Složení družstva dorostenek: Tóthová Barbora, Klumparová Aneta, Röderová Kateřina, Röderová Lucie, Sekaninová Jitka, Gajdošíková Silvie, Gajdošíková Jana (obě Klokočí) a Sehnalíková Nikol (Rakov).
Starší žáci vítězi Velké ceny okresu Přerov MH
Do letošní Velké ceny mladých hasičů okresu Přerov bylo zařazeno celkem 12
soutěží a samozřejmě mezi ně patřila i domácí soutěž, na které proběhlo zá12

věrečné vyhlášení Velké ceny okresu Přerov.
V celkovém hodnocení Velké ceny obsadilo družstvo mladších žáků 3. místo
s 59 body. Pro družstvo starších žáků to byl boj do posledního závodu. A proč
zrovna na domácí trati nepředvést ten nejlepší výkon? Družstvo starších žáků
šlo na start jako poslední, s klidem si připravilo základnu a na startovní čáru
odcházelo s odhodláním podat ten
nejrychlejší útok. A to se i povedlo.
Starší žáci předvedli famózní výkon a
s rekordním časem 12,09s a na pravém
proudu 11,62s se zapsali do historie
Velké ceny. Tento výkon jim zařídil celkové vítězství ve své kategorii s 94
body. Vyhodnocen byl i nejrychleji sražený terč sezóny, který v kategorii
starších žáků získala naše pravá proudařka Tereza Maléřová.
Na domácí soutěži mělo premiéru i
družstvo našich benjamínků, které
obsadilo 14. místo. Do příštích let budou
plně připraveni nahradit své starší kamarády. Složení družstva
benjamínků: Stržínek Antonín, Šatánek Jakub, Škrhla Jan, Strakuláková
Klára, Stržínek Eduard, Hudeček Adam a Bukovčák Radek.
Složení družstev ve VC Přerov 2016:
Mladší žáci: Miková Petra, Röderová Michaela, Maléřová Natálie, Čočková
Tereza, Koláček Martin, Perdula Jindřich, Strakuláková Klára, Hudeček Adam,
Šatánek Jakub a Radová Nikola.
Starší žáci: Jordán Lukáš, Röderová Lucie, Maléřová Tereza, Gajdošíková
Jana, Klumpar David, Mik Roman, Radová Adéla, Jordán Marek a Šváčková
Viktorie.
Závod požárnické všestrannosti Vysoká 2016
V sobotu 1. října 2016 se uskutečnil závod požárnické všestrannosti ve Vysoké, který je součástí Hry Plamen. Do Vysoké vyrazilo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších žáků. Mladší žáci obsadili v celkovém hodnocení
13. místo a starší žáci odstartovali nový ročník vítězstvím.
Složení hlídek:
Mladší žáci: Maléřová Natálie, Čočková Tereza, Koláček Martin, Hudeček
Adam a Stržínek Antonín.
Starší žáci: Klumpar David, Mik Roman, Jordán Marek, Maléřová Tereza
a Radová Adéla.
Družstvo žen a sezóna 2016
Ženy zahájily sezónu okrskovým kolem v Radíkově, které vyhrály a postoupily na okresní kolo do Provodovic. V okresním kole obsadily naše ženy celkové 2. místo.
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Velká cena okresu Přerov 2016
Družstvo žen se opět zapojilo do Velké ceny okresu Přerov, kde obsadily celkové 8. místo s 52 body.
Složení družstva: Čočková Kristýna, Röderová Lucie, Čočková Kateřina,
Tóthová Barbora, Klumparová Aneta, Sekaninová Jitka, Fojtiková Diana, Röderová Kateřina, Gajdošíková Jana, Šortnerová Hedvika a Koláčková Lucie.
***********************************************************
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se
s vámi podělil o několik informací týkajících se přikrmování zvěře, zejména
srnčí, v zimním období v honitbě Střítež nad Ludinou. Myslivci mají ze zákona
o myslivosti povinnost řádně pečovat o zvěř v honitbě, zejména pak v „době
nouze“. „Doba nouze“ je definována jako stav,
kdy se zvěř nemůže dostat k přirozené potravě,
např. vysoká vrstva sněhu nebo zmrzlá a
zledovatělá zem. V tomto období je třeba zvěři
pomoci přikrmováním, nikoli ovšem „krmením“
jako to lze chápat u hospodářských zvířat.
Mezi základní krmiva patří jadrná krmiva, pro
srnčí zvěř výhradně oves, která mají zajistit
zvěři dostatek tukových zásob na zimu.
Předkládat toto krmivo zvěři do krmelců začínáme proto již tradičně koncem
září. Ke konci prosince poté oves přestáváme do krmelců sypat, a to proto, že
zvěři se v trávicím ústrojí změní látková přeměna (metabolismus) a zvěř
začíná zpracovávat tukové zásoby, které načerpala právě z podzimního
přikrmování. Znovu začínáme sypat oves do krmelců na přelomu února a
března, což je důležité zejména při přechodu zvěře na zelenou pastvu, kdy by
mohlo docházet například k průjmovým onemocněním a následnému úhynu
srnčí zvěře.
Dalším krmivem je objemové krmivo, v našem případě kvalitní vojtěškové
seno. Seno plníme do krmelců až v době, kdy napadne trvalá vrstva sněhu.
Do té doby dává srnčí zvěř přednost přirozené potravě, což je např. maliník,
ostružiník, mladé výhony dřevin apd. Nemá smysl dávat seno do krmelců
ihned z podzimu, neboť v krmelci toto seno navlhne a zvěř jej potom nebere.
Důležitou složkou potravy srnčí zvěře je sůl, kterou do krmelců doplňujeme
pravidelně po celý rok.
Vážení čtenáři, dovolil jsem si popsat způsob přikrmování srnčí zvěře proto,
abyjste při procházení zimním lesem kolem krmelců měli představu proč tam
je či není to nebo ono krmivo, že to není špatnou péčí myslivců, ale jde právě
o sladění přikrmování s biologickými potřebami zvěře.
Blíží se období vánoc, a řada z vás, vážení čtenáři, vyrazí se svými dětmi do
lesa, aby také potěšila zvířátka a naložila jim do krmelců nějaké ty dobroty. A
tady bych vás, vážení rodiče, chtěl požádat, až vyrazíte do lesa, aby jste vybavili své děti tím, co zvěři opravdu neuškodí, jsou to např. kaštany, žaludy,
jablka, mrkev, řepa. Nenoste a nedávejte, prosím, do krmelců chleba, rohlíky, jakékoli vánoční pečivo, banány a podobné věci, srnčí zvěř to většinou
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nebere, a pokud něco z toho ano, tak to může způsobit trávící problémy, případně úhyn zvěře, a to přece nechceme nikdo.
Pro srnčí zvěř je v zimním období, zejména při vysoké vrstvě sněhu a ledové
krustě, potřebný klid v honitbě. Pokud vyrazíte na zimní procházku, ať už
pěšky nebo třeba na běžkách, v doprovodu svých psích mazlíčků, mějte je
pod kontrolou, neboť delší štvaní srnčí zvěře končí jejím úhynem, i když ji pes
nedožene, a to na zápal plic.
Vážení čtenáři, přeji vám i vašim dětem, jménem svým i jménem celého
mysliveckého spolku Střítež nad Ludinou, příjemné vánoční procházky
v zimním lese, i případné hezké setkání s obyvateli lesa, a také pohodové vánoční svátky.
Ing. Luboš Bartoš, Ph.D., MBA-Myslivecký hospodář
***********************************************************
 Opravy místních komunikací
V letošním roce byly mimořádně vypsány dotace na opravy místních komunikací. Se špatnou kvalitou komunikací se v naší obci potýkáme dlouhodobě,
rozhodli jsme se proto ucházet o tyto finanční prostředky.
Z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova jsme získali dotaci 300 tis. Kč na opravu povrchu některých uliček na dolním konci. Opraveno bylo celkem 2898 m2 povrchu místních komunikací tzv. méně zátěžovou
technologií a dále bylo vyměněno 6 ks svítidel veřejného osvětlení. Celkové
náklady na tuto akci činily 783.899,- Kč, z nichž téměř dvě
třetiny byly hrazeny z vlastních prostředků z rozpočtu obce
a jedna třetina z rozpočtu Olomouckého kraje.
Dalším dotačním titulem na opravy místních komunikací byl Program obnovy
venkovy vyhlášení Ministerstvem pro místní rozvoj. Naše žádost sice byla
v prvním kole neúspěšná. MMR však ve druhé polovině roku navýšilo prostředky na tento dotační titul a naše žádost o dotaci na opravu místní komunikace ke hřbitovu a parkoviště u kostela se tak posunula mezi podpořené.
Urychleně jsme vypsali výběrové řízení na zhotovitele tak, aby se práce stihly
provést ještě před zimou. Přesto, že práce byly prováděny v období před
svátkem Památky zesnulých, myslím, že se firmě Strabag podařilo opravu
koordinovat tak, aby návštěvníci hřbitova byli co nejméně omezeni v přístupu
na hřbitov. V rámci této zakázky bylo položeno asi 1500 m2 asfalt betonu a
byly provedeny další související práce v celkové hodnotě 1.333 tis. Kč z čehož
666 tis. Kč bylo financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
pro místní rozvoj.
Jsme si vědomi, že v kvalitě místních komunikací máme v obci velký dluh a
budeme se snažit jejich stav postupně zlepšovat.
 Sokolovna.
V obci nám dlouhodobě schází prostory pro sportovní ale i další společenské
aktivity. Vzhledem k havarijnímu stavu sokolovny nemáme v současné době
sál, kdy by mohla probíhat výuka tělesné výchovy základní školy, různé
sportovní aktivity nebo kulturní akce včetně plesů. Pro provedení rekonstrukce sokolovny byla zpracována projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení. Na tuto rekonstrukci jsme žádali poskytnutí evropských dotací
z Regionálního operačního programu již v plánovacím období 2007 – 2014.
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S žádostí o dotace jsme však opakovaně neuspěli. Po ukončení tohoto dotačního období rozhodlo zastupitelstvo obce o přepracování projektové dokumentace na úspornější variantu. Pro nový projekt muselo být vyřízeno také
nové stavební povolení. V současné době je připravováno vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele této veřejné zakázky a zároveň zajišťovány prostředky pro financování. Celkový rozpočet rekonstrukce převyšuje 17 mil. Kč
a financování bez získání dotací je nereálné.
***********************************************************
Kulturní a sportovní akce do konce roku 2016
SOBOTA
26.11.
17,00
HOD

Rozsvěcení vánočního stromu s
vystoupením střítežské scholy

Obec Střítež nad
Ludinou

náves před školou

PROSINEC
DATUM

NÁZEV

SOBOTA
3.12.
10:00 Hasičské vepřové hody
10,00
15:00 Mikulášská nadílka pro děti
hod.
ČTVRTEK 8.12.
Předvánoční koncert žáků ZUŠ
18,30
hod.
STŘEDA
14.12.
Vánoční strom - tradiční kole17,00
dování dětí a dětský vánoční trh
hod.
SOBOTA
24.12.
Troubené a zpívané koledy u
14,00
Vánočního stromu
hod.
SOBOTA
24.12.
Půlnoční mše svatá
24,00
hod.
SOBOTA
31.12.

Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise

POŘADATEL/
KONTAKT
SDH Střítež nad Ludinou Marek Mynář
tel: 723414959
ZUŠ Potštát
pobočka Střítež nad
Ludinou

MÍSTO

Areál

NA ZAHRADÁCH"

Jídelna ZŠ Střítež nad Ludinou

ZŠ a MŠ Střítež
nad Ludinou Mgr. Jiří
Jordán tel.
581625252

ZŠ Střítež

Obec Střítež nad
Ludinou tel:
581625250

náves před školou

Kostel Sv. Matouše
SDH Střítež nad Ludinou , Radin Haitl
734334295 radim.haitl@seznam.cz

Areál

"NA ZAHRADÁCH"

***********************************************************

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků,
štěstí, zdraví, osobních a pracovních
úspěchů přejí
starosta, místostarosta a zastupitelé
obce
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