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V letošním roce se konečně rozběhne rekonREKONSTRUKCE strukce sokolovny. V minulých letech se dvakrát neúspěšně pokusila obec o získání finanSOKOLOVNY
cí na rekonstrukci sokolovny z evropských
dotačních titulů. Po zvážení dalších možností bylo přistoupeno k předělání
projektu a tím se snížila finanční náročnost celé akce. I nadále se však hledaly možnosti financování a o příspěvek byl požádán Olomoucký kraj. Tam jsme

již byli v letošním roce úspěšní a Olomoucký kraj přispěl na rekonstrukci
částkou 1.800.000,- Kč. Celková investice do rekonstrukce sokolovny je ve
výši 17.878.544,- Kč.
Obec se bude podílet na nákladech částkou
16.078.544,- Kč. V letošním roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby a v prvním výběrovém řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Obec proto
vypsala druhé výběrové řízení, kde se přihlásila jediná firma - Hlava stavby
s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem. Firma splnila všechny podmínky výběrového
řízení, a proto zastupitelstvo rozhodlo o podepsání smlouvy na realizaci rekonstrukce sokolovny. 6. listopadu 2017 byla smlouva podepsána a na konci
listopadu firma přebere staveniště. Smluvní termín dokončení rekonstrukce je
stanoven na 14. 12. 2018 a kolaudace je předpokládaná do konce prosince
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2018. Konečná podoba projektu umožní jak sportovní, tak společenské využití budovy. Na webu obce jsou k dispozici některé výkresy z dokumentace.

Návrh rozpočtu obce na rok 2018
§

Podseskupení

PŘÍJMY

111
112
121
13x
151
1

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

211
213
214
22
23x
24x
2

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Sankční platby přijaté
Ostatní nedaňové příjmy
Splátky půjček
CELKEM tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
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TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4

2 975 000
2 600 000
4 450 000
395 100
570 000
10 990 100

2 675 000
2 600 000
4 600 000
379 500
500 000
10 754 500

473 000
499 000
1 100

469 500
490 100
1 500

64 800
35 000
1 072 900

835 078
531 000
1 150
0
88 681
35 000
1 490 909

84 800
0
1 045 900

10 000

10 000

10 000

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM - tř. 1, 2 a 3
TŘÍDA 4 - DOTACE
CELKEM tř. 4 ( DOTACE )

12 056 400

12 491 009

11 810 400

309 100

2 815 839

1 404 100

PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 - 4

12 365 500

15 306 848

13 214 500

6 925 280

-2 908 746

14 000 000

19 290 780

12 398 102

27 214 500

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM

§

Položka

Třída

Předpokl.plnění Návrh rozpočtu
2017 Kč
2018 Kč

2 975 000
2 600 000
4 450 000
378 500
570 000
10 973 500

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
CELKEM tř. 8

8

Schválený
rozp. 2017 Kč

VÝDAJE

1031
1031
2144
22xx
22xx
23xx
23xx
31xx
31xx
32xx
33xx
341x
341x
341x

5
6
5
5
6
5
6
5
6
5
5
5
6
6

Lesní hospodářství - pěstební činnost
Lesní hospodářství - lesnická technika
Ost.služby - sms občanům
Doprava a místní komunikace
Doprava a místní komunikace - rekonstr. MK
Vodní hospodářství
Vodní hospodářství - pitná a odpadní voda
Školství
Školství
Základní umělecké školy
Kultura
Tělovýchova
Tělovýchova - sokolovna
Tělovýchova - víceúčelové hřiště

3429,
354x
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Zájmová činnost - poskyt. dotace

Schválený
rozp. 2017 Kč

Předpokl.plnění Návrh rozpočtu
2017 Kč
2018 Kč

463 000
0
15 000
449 690
2 500 000
65 000
250 000
1 307 000
0
25 000
236 800
276 000
8 030 000
0

523 200
0
23 000
503 098
0
91 600
250 000
1 308 000
53 655
27 000
436 073
263 100
2 030 000
0

433 000
813 000
20 000
933 390
2 500 000
116 000
250 000
1 313 000
0
30 000
236 800
214 200
12 030 000
1 676 000

6 000

19 520

6 000

2

361x
3631
3631
3632
3635-9
372x
374x
377x
52xx
55xx

5
5
6
5
5
6
5
5
5
5
5

6112
611x
6171
63xx
64

5
5
5
5
5

36xx

Bytové a nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení - rekonstrukce
Pohřebnictví
Územní plán a rozvoj, VPP
Územní plán a rozvoj, pozemky
Sběr a svoz odpadů
Ochrana přírody a krajiny - veřejná zeleň
Ochrana proti radonovému záření
Neinvest. transfery
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Všeobecná veřejná správa - zastupitelstvo
obce
Volby
Činnost místní správy
Finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE CELKEM

173 500
200 000
170 000
67 400
562 120
10 000
466 700
209 000
0
0
216 600

342 924
200 000
170 000
75 820
632 535
10 000
469 942
303 720
327 833
9 604
496 012

209 500
200 000
1 170 000
67 400
365 000
0
446 700
276 000
0
10 000
220 300

1 409 300
25 000
1 428 770
718 900
0

1 410 631
25 000
1 525 938
847 810
12 087

1 409 300
40 000
1 510 010
718 900
0

19 280 780

12 388 102

27 214 500

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 dosahuje podstatně vyšších částek na straně výdajů, než na jaké jsme byli zvyklí v předchozích letech. Jedná se zejména o mimořádnou výši investic, které obec bude v následujícím roce realizovat a díky kterým by se měl předpokládaný rozpočet vyšplhat na
27.214.500 Kč.
Naše obec, jako vlastník lesů, využila možnosti požádat o dotaci z Programu
rozvoje venkova vyhlášeného Státním zemědělským intervenčním fondem na
pořízení techniky pro lesní hospodářství. Ve druhé polovině roku 2017 jsme
obdrželi vyrozumění, že jsme z tzv. zásobníku projektů postoupili mezi projekty, které budou podpořeny. V současné době procházíme poměrně složitým procesem schvalování žádosti a dokládání vyžádaných dokladů. Pokud
celým procesem projdeme úspěšně, bude v příštím roce pořízen malotraktor
Vega 42HP s prvky lesnické nástavby od prostějovské firmy Šálek s.r.o. za
celkovou cenu 812.811,- Kč s DPH. Dotace poskytnutá prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu by měla činit 400 tis. Kč.
V následujícím roce plánujeme také dokončení rekonstrukce místní komunikace Na Kocandě. V předchozích letech zde bylo provedeno odkanalizování
povrchových vod a následovat by měla rekonstrukce komunikace spočívající
v osazení příčných kanalizačních vpustí a pokládce asfaltového povrchu komunikace. Na tuto akci je v návrhu rozpočtu vyčleněno 2,5 mil. Kč.
Další významná investice je popsaná v úvodním článku.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo v polovině roku 2017 mimořádnou
výzvu na podávání žádostí o dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova. V rámci této výzvy, s využitím komunitního plánování dětí a mládeže,
jsme požádali o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště v areálu Na Zahradách.
Naše žádost byla úspěšná a získali jsme příslib dotace ve výši 1.170 tis. Kč.
Vybudováno bude hřiště s polyuretanovým sportovním povrchem o rozměrech 22 x 36,5 m a s předpokládanými náklady 1.676 tis. Kč. Zároveň bude
postaveno i přilehlé hřiště na plážový volejbal.
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Jedním z velkých úkolů,
STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ
který bude nutno v naší
obci do budoucna vyřešit
OBCE
je odkanalizování odpadních vod. Zastupitelstvo obce se rozhodlo učinit první krok, využilo nabídku
brněnské firmy Pro Venkov spol. s r.o. a zadalo zpracování variantní studie
odkanalizování a čištění odpadních vod v obci. Zpracování této studie bylo
dokončeno v září letošního roku a na zasedání zastupitelstva obce, které se
konalo 25. 10. 2017, byla studie prezentována členům zastupitelstva a přítomným občanům. Variantní studie odkanalizování obce je zveřejněna
k nahlédnutí, ale i veřejné diskuzi na internetových stránkách obce
www.striteznl.cz v nabídce: Současnost, Studie odkanalizování obce. Na zpracovanou studii by mělo navázat rozhodnutí o způsobu odkanalizování obce a
následné zadání projektové přípravy.
**************************************************************
Přestože je venku pochmurno a zima už
Aktivně odpočinutá prakticky klepe na dveře, chtěl bych vás
na následujících řádcích vrátit o několik
vesnice
týdnů a měsíců zpátky do doby, kdy nás
ještě hřálo sluníčko. Byť už nám to může připadat dávno, tak tady stručně
připomenu tři sportovní akce, kterých se letos účastnila i velká spousta z vás,
kteří čtete tento článek.
Zastavení první
– květnový výšlap
Rusava – Hostýn –
Bystřice pod Hostýnem. Počasí bylo
krásné, skupina střítežských
turistů
(včetně
jednoho
čtyřnohého) veselá a
cesta nám krásně
ubíhala. Na Hostýně
jsme se posilnili, odpočinuli si, nakoupili
suvenýry a pak hurá
z kopce na autobus.
Časový
harmonogram
byl
docela
přesný a v Bystřici
jsme ještě stihli výbornou zmrzlinu. Zastavení druhé – cyklostezka Vsetínská
Bečva. Poslední červencový pátek patřil již potřetí fanouškům pohodové cyklistiky. V sedm ráno sraz na návsi, naložit kola do přívěsu, přiťuknout si na
zdar výletu a příští zastávka Bumbálka. Po Rožnovské Bečvě a trýznivém
Kružberku nás čekalo bezmála 90 kilometrů podél Bečvy Vsetínské.
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Z Bumbálky jsme se tedy nejdříve vydali kousek na slovenskou stranu, abychom se dostali na druhou stranu hřebene do Velkých Karlovic. Tady jsme si
dali společnou svačinku a pak už jsme začali ukrajovat první kilometry. Peloton se sice po trase trochu roztrhal, ale tak nějak jsme se neustále míjeli, dojížděli a předjížděli, až jsme se nakonec opět všichni šťastně shledali u piva

na ranči Na Kačeně pod Špičkama. Na ten kopec je opravdu dobré se řádně
posilnit a dopodrobna rozebrat taktiku. Po celém dni na rovinkách dá zabrat
opravdu každému. Touha po domově a blízkých však nakonec vždycky zvítězí, a tak v sedle nebo vedle kola to stoupání nakonec stůj co stůj všichni zdolají. Po cestě nás potkalo i několik drobných kolizí a defektů, ale takové maličkosti nikoho nerozhodí.
Zastavení třetí – svatováclavský výšlap Pustevny – Radhošť – Rožnov
pod Radhoštěm. Svátek patrona českých zemí jsme také již po několikáté
oslavili společnou vycházkou krásnou krajinou. Hned z rána jsme se autobusem přepravili do Trojanovic, pak lanovkou na Pustevny a odtud už pěkně po
svých. Než jsme se ale vydali na cestu, tak jsme si ještě dopřáli ranní kávičku

v nově zbudované horní stanici lanové dráhy. Byl odtud opravdu krásný výhled do údolí a na okolní hluboké lesy. Cesta po hřebeni kolem sochy Rade5

gasta až k dřevěné kapli Cyrila a Metoděje na samém vrcholu Radhoště byla
velmi příjemná. Dolů kopcem už to bylo trošku náročnější, ale dobrá nálada
se nás držela i tak. Oproti jarnímu výletu nám ale časový plán tolik nevyšel a
měli jsme opravdu
u co dělat, abychom stihli plánovaný spoj zpátky do Hranic.
I když se to všem nepodařilo, tak do rodné vísky se nakonec ve zdraví vrátili
všichni.
Na závěr bych chtěl poděkovat vám všem, kteří se našich sportovních
akcí účastníte, a doufám, že se na nich budeme setkávat i nadále. Děkuji také
vedení TJ a naší obce, kteří nám na tyto aktivity ochotně přispívají. Je vždycvždy
ky hrozně fajn, když si najdete čas a dokážete každodenní shon vyměnit za
trochu aktivního odpočinku a příjemné pobavení se ze
e sousedy
soused o obyčejných
věcech.
Mgr.Jiří Jordán
**************************************************************
Brzy z jara jste mohli zachytit informaci, že hokehok
NEKONEČNÁ
jový tým Stříteže nad Ludinou
nou obsadil výborné
druhé místo v amatérské soutěži ve Valašském
HOKEJOVÁ
Meziříčí. Bylo to super a jsme na to pyšní hlavně
SEZONA
proto, že jádro týmu opravdu tvoří výhradně
místní chlapci a chlapi. Sešla se výborná a šikovná parta sportovců, kteří mají
chuť hrát a trénovat a jsou ochotní také dost obětovat.
Teď už jsme zhruba v jedné třetině sezóny 17/18 a stále se nám daří dodo
cela dobře. Držíme se na čtvrtém místě tabulky a z deseti zápasů jsme pohráli jen dva, takže našlápnuto do play off rozhodně máme. Navíc jsme tým,

Horní řada : Mozi, Kobra, Laďa,
a, Plech, Jerry, Bizon, Motýl, Šváb

Dolní řada: Lukin, Třeťa,
ř ťa, Jordan, Parťák,
Par
Beca, Vojcek

který obdržel nejméně vstřelených branek. Jak to ale celé nakonec dopadne,
teprve uvidíme.
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A proč je v nadpise slovo nekonečná? To proto, že od 5. 7. 2016 kdy
jsme poprvé naskočili na led v rámci letní přípravy, jsme vlastně měli jen dva
týdny volna bez puku. A to jenom proto, že byl zimní stadion uzavřen. Jednou
rozpouštěli led a jednou ho naopak zase namrazovali. Jinak je většina z nás
týden co týden alespoň jedenkrát na bruslích. Od července do března jsou to
ty hokejové a od dubna do června ty kolečkové. A na to je potřeba už pěkná
porce zápalu a nadšení. Já osobně jsem tomu moc rád a doufám, že to ty
kluky bude ještě dlouho bavit.
Mgr. Jiří Jordán
**************************************************************
V letošní sezóně se do Velké ceny OSH Přerov –
SOUTĚŽNÍ
„Memoriál Leopolda Koutného“, zapojila 3 střítežská družstva dospělých. Muži, ženy a muži 35+.
DRUŽSTVA
Mužům nad 35 let se velmi dařilo a všem ukázali,
SDH V ROCE
jak se to má vlastně běhat. Dá se říci, že tam
2017
kam přijeli, tam se
jich báli. A proč? Protože skoro všude vyhráli. Celé jejich úspěšné tažení, na kterém se zúčastnili pouze 3 z 5 závodů
zařazených do VC, započala právě na domácí
půdě. Ve Stříteži zaběhli svůj nejlepší čas 16,91s
a suverénně vyhráli. Hned na druhý den se vydali do Valšovic. Zde startovali jako poslední.
Právě ve Valšovicích zažili krásné počasí, chvíli
svítilo sluníčko a pak lilo jako z konve. Ale ani
toto počasí naše mazáky neodradilo a opět si odváželi nejcennější umístění. Bohužel vítězný „hatrick“ nedotáhli do konce. Na závodech v Miloticích nad Bečvou došlo
k problémům s vodou a to je bohužel posunulo na 8. místo. Ale ani tento nevydařený závod naše mazáky nerozhodil. Vždyť v celkovém hodnocení Velké
ceny obsadili krásné 3. místo. Tak pánové, ať vám to běhá tak rychle i příští
sezónu!
Družstvo žen se zúčastnilo všech
10 závodů zařazených do letošní
Velké ceny. V celkovém hodnocení obsadily 8. příčku s 47 body. Ženám se v průběhu sezóny
podařilo jednou obsadit 2. a 3.
místo a dvakrát byly na 4. místě.
Svůj nejlepší čas 17,53s zaběhly
v Miloticích nad Bečvou odkud si
odvezly 2. místo. Naopak nejhorší
čas
47,50s
si
zapsaly
v Paršovicích a zde obsadily poslední 15. příčku.
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Družstvo mužů se zúčastnilo 7 z 10 závodů zařazených do Velké ceny.
V celkovém hodnocení skončili na 18. místě s 10 body. Svůj nejlepší čas
20,42s zaběhli v Olšovci a obsadili 21. místo.
Mladí hasiči
Do Velké ceny OSH Přerov mladých hasičů se v letošním roce zapojilo druždruž
stvo mladších a družstvo starších žáků.
Mladší žáci se zúčastnili 14 z 15 závodů zařazených do VC. V celkovém hodnocení se umístili na 5. místě se 71 body. V průběhu sezóny obsadili jednou
1., 2. i 3. místo.. Dvakrát byli na 4., 5., 7. a 8. místě. Jednou byli 9.
9 a dvakrát
brali po 1 bodu za dokončený požární útok. Svůj nejlepší čas 15,95s zaběhli
v Radíkově odkud si odvezli 3. místo. Naopak nejhorší čas 22,90s zaběhli
v Troubkách.
Starší žáci se zúčastnili 14 z 15 závodů zařazených do VC, z toho se jim počítalo umístění v požárním útoku z krajského kola. V celkovém hodnocení
Velké ceny obsadili 5. místo s 76 body. V průběhu sezóny obsadili třikrát 1.
místo. Jedenkrát byli na 2. a 3. místě. Dvakrát obsadili 5.,
5. 6. a 7. místo. Třikrát brali po jednom bodu za dokončený útok a jednou jejich pokus nebyl
hodnocen. Svůj nejlepší čas 13,05s zaběhli ve Stříteži nad Ludinou a právě
zde i zvítězili. Naopak nejhorší čas 44,45s zaběhli v Partutovicích.
Složení soutěžních družstev mladých hasičů:
hasičů
Mladší žáci: Škrhla Jan, Šatánek Jakub, Hudeček Adam, Stržínek Antonín,
Čadra Marek, Perdula Jindřich, Čočková Tereza, Maléřová Natálie, Koláček
Martin a Strakuláková Klára
Starší žáci: Radová Adéla, Šváčková Viktorie, Klumpar David,
Davi
Mik Roman,
Gajdošíková Jana (Klokočí), Maléřová Tereza, Jordán Marek, Miková Petra,
Röderová Michaela a Šváček Jiří (Velká)
**************************************************************

Slavnostní setkání
členů SDH ke 125.
výročí založení
V sobotu 29.10.2017 se sešli členočlen
vé Sboru dobrovolných hasičů ve
Stříteži nad Ludinou, aby si připopřip
mněli výročí 125 let od založení
hasičského spolku v obci. V rámci
této slavnostní příležitosti byli oceoc
něni a odměněni členové jednotky
sboru dobrovolných hasičů, kteří v letošním roce ukončili svoji aktivní
ak
činnost
v zásahové jednotce. Z rukou velitele JSDH Radima Haitla a starosty obce
Petra Pajdly převzali pamětní list a věcný dar dlouholetí členové Tomáš PerutPeru
ka a Marek Remeš. Dalším oceněným, který ukončil
ukončil svoji činnost v zásahové
jednotce, ale slavnostního setkání se nemohl zúčastnit, bude Michal
Mi
Čoček.
**************************************************************
8

Připomínáme si
125 let hasičů

Historie sboru je velmi úzce propojena
s historií obce. Podnětem pro založení hasičské jednoty byl bezesporu velký požár
v lednu 1891 na stavení č.p. 107 pana Karla

Mikulíka.
V tehdejší době byla většina ze stodvaceti stavení v obci dřevěná a krytá doškem a proto bylo nebezpečí požáru všudypřítomné a velké. Proto se 16. června 1892 usnesl obecní výbor ve Stříteži nad Ludinou na návrh starosty obce a
majitele fojtství č. 1 pana Jana Richtera, aby v obci byl zřízen dobrovolný
spolek hasičský. 27. července 1892 byla
zakoupena první ruční stříkačka a 11.
září 1892 byly zaslány první stanovy
spolku ke schválení na c.k. místodržitelství markrabství moravského do Brna.
Byrokracie ale požadovala doplnit ještě
další kopie a ty byly 30. října 1892 opět
odeslány na c.k. místodržitelství. 30. října se také konala první ustavující schůze
hasičské jednoty v hostinci na fojtství č.
1. a 24. prosince 1892 spolek obdržel již
schválené stanovy, čímž byl dobrovolný
hasičský spolek ve Stříteži schválen.
Na první valné hromadě konané 18. února 1893 byl za předsedu spolku zvolen
Jan Škop a velitelem hasičské jednotky byl zvolen Jan Lév. Čestným předsedou byl zvolen za zásluhy o zřízení spolku starosta obce Jan Richter. 18.
září 1894 byl první křest skutečným ohněm pro střítežské hasiče a jejich stříkačku. Zhruba v sedm hodin ráno začalo hořet stavení č. 18 p. Štěpána Mynáře. Oheň začali hasit střítežští hasiči a jak se píše v kronice za úžasně krátký čas přibyli bratrští hasiči z Olšovce. Společně zachránili část majetku hospodáře. Postupně přibývalo hasičského materiálu, a proto bylo přistoupeno
v roce 1896 ke stavbě hasičského skladiště a místnosti pro žňovou hlídku. 30.
března 1897 bylo skladiště hotovo a stříkačky a veškerý hasičský materiál byly do nové budovy přestěhovány. Do života vesnice zasáhla tvrdě mobilizace
v roce 1914. Náčelník hasičů a dva podnáčelníci narukovali do světové války.
Česká spolková činnost byla c.k. úřady zakázána. Během následujících let
muselo mnoho mužů narukovat a mnoho jich také padlo. Během války mohli
hasiči zasahovat u požáru, ale měli zakázáno schůzovat a pořádat kulturní a
jiné akce. První valná hromada po válce se konala až 12. ledna 1919. To už
hasičský sbor opět pracoval naplno s novými členy v nové republice. V této
době začal hasičský sbor plnit i další významné funkce v životě obce. Bylo to
zejména zajišťování samaritánské činnosti. Vybraní členové sboru byli vyškoleni v poskytování první pomoci a tuto velmi ochotně a svědomitě poskytovali
občanům. Samaritánská činnost byla ukončena roku 1951 zřízením pobočky
Červeného kříže v obci. Další záslužnou činností bylo provádění žňových hlídek. Tyto byly drženy od roku 1894 až do roku 1969. Hasiči také provozovali
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od roku 1923 knihovnu. Tato byla zrušena až po únoru 1948. Další velkou ránou rozvoje společenského života v obci byla druhá světová válka a okolnosti
jí předcházející. 10. října 1938 zabrala německá armáda Sudety a také Střítež
nad Ludinou. 24. listopadu 1938 sice obec Střítež ze záboru vyvázla, ale netrvalo dlouho a německá nadvláda se znovu projevila. Členové hasičského sboru byli povoláni na nucené práce do Německa, všechny nápisy musely být vedeny dvojjazyčně, činnosti spolku byly různými příkazy omezeny. I v této
těžké době si sbor v roce 1943 připomněl padesáté výročí trvání. Podle zápisu
z valné hromady bylo 176 činnými členy sboru, 15 čestných členů sboru a 82
občané byli přispívajícími členy. Na konci války dolehla německá okupace naplno i na hasičský sbor.
Z hasičské zbrojnice si
armáda udělala sklady a
v místnosti pro schůze
nocovalo vojsko. Vše toto
skončilo 2. května 1945,
kdy
německé
vojsko
opustilo Střítež a hned 3.
května byl proveden generální úklid zbrojnice a
hasičské auto se stříkačkou bylo ze stodol občanů vráceny do garáží. Po
válce se opět mohla po
létech strádání rozvinout
obětavá činnost členů
sboru. Aktivně zasahovali
při požárech a povodních,
pořádali námětová cvičení. Znovu se vrátila tradice pořádání plesů a zábav,
cvičení a soutěží. Po roce 1948 do činnosti dobrovolných spolků začala zasahovat další moc. Zápis z pamětní knihy z roku 1949 dobře charakterizuje
omezení, která opět vstoupila do dobrovolné činnosti. Na konci valné hromady velitel vyzval přítomné, aby se zúčastnili v místním kině promítání filmu
Sovětská otázka. Všechny spolky a korporace se zúčastní povinně.
V roce 1958 bylo při technické prohlídce vyřazeno vozidlo NSU, které sloužilo
střítežským hasičům 24 let. V roce 1960 bylo po zrušení okresu Hranice sboru
přiděleno vozidlo AERO 150. Protože se nevlezlo do stávající garáže, musela
být tato upravena. Toto vozidlo, které si mnozí z nás pamatují nám sloužilo
do roku 1982. V tomto roce bylo hasičům přiděleno nové vozidlo AVIA 30. Toto vozidlo bylo ve Stříteži do roku 2009, kdy byla do obce přidělena vozidla
Tatra 148 cisterna od profesionálního sboru v Hranicích a devítimístný
Volkswagen Transporter od Policie ČR. V roce 2015 bylo zakoupeno obcí nové
vozidlo Fiat Ducato, které nahradilo VW Transporter. Vnitřní vestavbu do tohoto vozidla hasiči nainstalovali sami. Novou techniku užívá sbor společně se
zásahovou jednotkou, zřízenou při obci 19. 10. 1994. Jednotka užívala do
roku 2009 pronajaté vozidlo Karosa. Tato jednotka JPO III je od 1.1.2003 za10

řazena do integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Jednotka
Jed
je složena výhradně z členů sboru dobrovol. hasičů. Dobrovolná činnost pop
třebuje opravdu hodně volného času a obětavosti. Své o tom ví všichni akak
tivní hasiči, kteří se zapojují do činnosti sboru, zejména pak do výcviku požárních družstev, péče o svěřenou techniku, péče o hasičský dům, pořádání
kulturních a společenských akcí. Od jara roku 2005 přibyla našemu sboru non
vá aktivita. Tou je práce s mladými hasiči, která se opravdu daří. Naši mladí
hasiči pod vedením Josefa Čočka a Miroslava Čočka dosáhli v uplynulých
létech řady úspěchů. Ve sboru pracuje také požární družstvo mužů a požární
družstvo
žen.

Během 125 let trvání sboru se ve vedoucích funkcích vystřídala řada bratrů
hasičů. Vzpomeňme aspoň ty novodobé: Zdeněk Vítek
Vítek ve funkci předsedy a
starosty, František Kostka ve funkci jednatele sboru, velitelé sboru Karel ŠváŠvá
ček, Bohuslav Rössner, Jan Lév, Bohdan Bílý, Miroslav Čoček, Josef Frais,
současným velitelem sboru je od roku 2015 Radim Haitl, který je současně
velitele
tele zásahové jednotky obce a starostou sboru je od roku 2004 Marek MyMy
nář. Náš sbor je v rámci sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v okrese
Přerov zařazen do 14. okrsku spolu se sbory Olšovce, Jindřichova a PartutoPartuto
vic. S těmito sbory úzce spolupracujeme.
spolupracuje
Jak je popsáno v knize zápisů, hasičský sbor ve Stříteži vždy úzce spolupraspolupra
coval s obcí. Tak je tomu i v současnosti a jsme tomu velmi rádi. Obec darodaro
vala k výročí 110 let založení sboru slavnostní hasičský prapor. Po deseti lele
tech věnovala obec k tomuto
omuto praporu pamětní stuhu s datem 2012. Chci popo
děkovat obci za podporu a spolupráci, občanům za přízeň a pochopení. Chci
vás ujistit, že i nadále tu budeme, jak je uvedeno na našem slavnostním prapra
poru Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.
Marek Mynář starosta
ta sboru
**********************************
*******************************
pondělí 25. září prožili žáci 1. stupně naší
Lesní pedagogika Vškoly
příjemné dopoledne v prostředí lesů

LIBAVÁ
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Libavá. Jednalo se o zážitkový výukový program LESNÍ PEDAGOGIKA – předávání informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesních pedagogů.
Autobusem jsme se dopravili na místo U Zeleného kříže, kde si nás převzali lesní odborníci. Ve třech
družstvech jsme procházeli lesem a na stanovištích plnili různé činnosti a úkoly. Dozvěděli
jsme se, jak probíhá péče o les ve
specifických podmínkách, a to od
sázení stromků přes ochranu před
škůdci až po těžbu dřeva. Zábavnou
formou her se děti seznamovaly
s obyvateli zdejších lesů, někteří poprvé spatřili shozy a kůže lesní zvěře, nebo poprvé uslyšeli
troubení jelenů. Zajímavé bylo poznávání výrobků
z různých materiálů hmatem.
Zahřátí domácím teplým čajem a plní pěkných dojmů
z přírody jsme se vrátili do naší školy. Rádi bychom se i
příště zúčastnili podobného vzdělávacího programu v prostoru Libavá.
Vyučující 1. stupně ZŠ Střítež nad Ludinou
**************************************************************
PROSINEC
DATUM

NÁZEV

POŘADATEL/ KONTAKT

MÍSTO

NEDĚLE
3.12.2017
16,00 HOD

Adventní koncert střítežské scholy a rozsvěcení
vánočního stromu

Obec Střítež nad Ludinou

kostel Sv. MaMatouše náves před
školou

ČTVRTEK
7.12.2017
18,30 hod.

Předvánoční koncert žáků ZUŠ

ZUŠ Potštát pobočka Střítež nad LudiLudinou

Jídelna ZŠ Střítež
nad Ludinou

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

ZŠ Střítež

STŘEDA
13.12.2017
17,00 hod.

Vánoční strom - tradiční koledování dětí a
dětský vánoční trh

NEDĚLE
24.12.2017
14,00 hod.

Troubené koledy u Vánočního stromu

NEDĚLE
24.12.2017
24,00 hod.

Půlnoční mše svatá

NEDĚLE
31.12.2017

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise

Obec Střítež nad Ludinou tel:
581625250

náves před školou
Kostel Sv. MaMatouše

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

Areál
"NA ZAHRADÁCH"

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

PF 2018
Příjemné prožití vánočních svátků,
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přejí
starosta, místostarosta a zastupitelé obce
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