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Koledníci opět vyšli, aby pomohli těm, kteří pomoc potřebují.

V sobotu 5.ledna opět vyšly skupinky koledníků do všech stavení naší
obce.
Díky nasazení, trpělivosti, vytrvalosti a štědrosti dárců dosáhla Tříkrálová sbírka 2019 na území působnosti Charity Hranice rekordních výsledků. Děkujeme Vám osobně za organizaci a podporu Tříkrálové
sbírky
Velké poděkování všem štědrým dárcům, kteří přispěli na dobrou věc.
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Vážení přátelé,
po roce se Vám dostává do rukou nové číslo zpravodaje Ludina. Pokusíme se navázat na uplynulá léta a dále tímto způsobem seznamovat
občany s životem v naší obci. Jsem přesvědčen, že nás všechny zajímá život v obci a každý je zvědav čeho se dokázalo vybudovat, co
nás čeká nebo kam si dojít za zábavou. Stále je mezi námi mnoho lidí,
kteří věnují svůj volný čas a nadšení práci v dobrovolných spolcích.
Tyto spolky upevňují přátelské vztahy, soudržnost a jsou oporou obci
při každé spolupráci. Věnujeme nyní spolkům převážnou část tohoto
vydání. Děkuji všem předsedům a starostům místních spolků, kteří připravili do zpravodaje své články, kterými Vás seznámí se spolkovou činností.
Očekávám každé připomínky a náměty, kterými se rádi budete podílet
na rozvoji obce. Budu se snažit dále pokračovat v práci svých předchůdců, abychom i nadále rozvíjeli prostředí a společný život v naší
krásné obci.
Všem přeji pevné zdraví a úspěšný rok 2019
Radim Haitl
starosta obce

Rekonstrukce Sokolovny vrcholí
Od listopadu 2017 uplynulo mnoho času a na místě stařičké budovy
Sokola roste nové sportovní zařízení. Po mnoha letech příprav a rozhodování, kdy bylo takřka nemožné zajistit finanční prostředky, máme před sebou
poslední etapu výstavby.
Žádná stavba se nedá realizovat bez nečekaných změn,
problému, a proto i rekonstrukce tohoto zařízení ukrývá
mnoho nutných úprav. Z důvodu klimatických podmínek
bylo nutné oddálit pokládku
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sportovní podlahy, a proto se posunul i termín dokončení stavby. Pokud nenastanou komplikace, které by měly vliv na další práce, předpokládáme dokončení sportovního zařízení v dubnu letošního roku.
Věříme, že tato stavba splní očekávání nás všech a v brzké době budeme moci slavnostně otevřít novou budovu.

Investice v obci
Loňský rok zaznamenal
v porovnání s minulými
léty ekonomický třesk a to se projevilo i v investičních záměrech obce. Díky dotacím se podařilo
dokončit sportovní
hřiště s umělým povrchem. Dokončila se rekonstrukce komunikace na Kocandě a k Myslivně, na které se
finančně podílel Olomoucký kraj. Za přispění
dotace byl zakoupen malotraktor VEGA pro
lesní hospodářství obce. Souběžně s rekonstrukcí nízkého napětí firmou ČEZ provádíme revitalizaci veřejného
osvětlení. Pro letošní rok bude důležité zajistit prostředky na dokončení všech projektů. Využili jsme možností podat žádosti na vypsané
dotačních tituly. Pokud se podaří získat finance pro dokončení Sokolovny a osvětlení, tak bychom rádi připravili projekty pro další období.
Není v současných možnostech v letošním roce realizovat další investiční akce.

Činnosti místních spolků
Včely a včelaři v loňském roce
Základní organizace Českého svazu včelařů, která je pobočným
spolkem Českého svazu včelařů z.s. s působností na celém území
České republiky. Naše organizace sdružuje včelaře ze Stříteže, Partutovic,
Jindřichova a Olšovce.
V loňském roce měla 58 členů, evidovala 5 včelařů
z jiných organizací a 3 včelaři nebyli členy žádného spolku včelařů. Hlavním
účelem svazu je vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný
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rozvoj oboru včelařství (stanovy ČSV), což je oblast velmi široká a nezahrnuje pouze záležitosti týkající se vlastního včelaření, ale dotýká se i celkové
oblasti životního prostředí, se kterým jsou včely spojeny více než kterýkoliv
jiný obor.
Mezi naše hlavní činnosti v loňském roce patřila pomoc včelařům s legislativou, která se včelařením souvisí, zajišťováním léků pro včelstva a potřebných
kontroly zdravotního stavu včelstev a samozřejmě v neposlední řadě to byla
starost i o vzdělávání včelařů. V průběhu roku byly pro včelaře zorganizovány
2 přednášky, z toho jedna i s praktickými ukázkami aplikace léčiv na včelařském hospodářství přítele Pavla Stupárka v Olšovci. O odborné výklady se
v obou případech postaral Petr Pajdla ml.
Jistě jste na jaře loňského roku zaznamenali na svých zahradách méně včel
než obvykle. Přezimování bylo pro včelstva minulou zimu velmi náročné a
podepsalo se na něm mnoho faktorů. Po teplém podzimu 2017 přišla zima
prakticky až v polovině ledna a protáhla se naopak až do března. Jaro bylo
prakticky jen 14 dnů. Ještě 22. března 2018 byla ranní teplota ve Stříteži - 9
0
C a od 8. dubna se začaly odpolední teploty pohybovat mezi 20 0C – 30 0C.
Dalším faktorem je neustálé ohrožování včelstev všudypřítomným roztočem
Varroa a snižování obranyschopnosti včelstev stále se zvyšující chemizací přírodního prostředí.
Konkrétně z 583 zazimovaných včelstev na katastru obcí Střítež, Olšovec,
Partutovice a Jindřichov, nepřežilo takřka 100 včelstev. U některých menších
včelařů byly ztráty i 100%, takže se vyskytly i případy, že se tito včelaři rozhodli již dále neobnovovat svoje včelstva. Nicméně příroda s přispěním včelařů během roku vše napravila, u některých včelařů se podařilo počty včelstev
doplnit a i medný výnos ze včel patřil v roce 2018 k průměrným.
Zdravotní stav včelstev a úroveň včelaření na našem území bude prioritou našeho spolku i v roce 2019. Zatím je brzy na hodnocení letošního vývoje, ale
věříme, že i tento rok naše včely a včelaři zvládnou tak, aby jste měli z květů
opýlených našimi včelami dostatek ovoce a aby Vám včelaři mohli nabídnout
dostatek místního lahodného medu.

Myslivecký spolek Střítež nad Ludinou v roce 2018
Myslivecký spolek Střítež nad Ludinou (dále jen MS) hospodaří na 1377 ha
honebních pozemků a má 19 členů. Ze zákona o myslivosti má MS jako hlavní
náplň své činnosti řádnou péči o zvěř a její prostředí v honitbě, včetně regulace
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jejich stavů dle schválených plánů hospodaření. Neoddělitelnou součástí je ale
také kulturní a společenský život spolku.
Pokud se týká mysliveckého hospodaření, tak na prvním místě je třeba zmínit
přikrmování zvěře v době nouze, což je doba, kdy se zvěř nemůže dostat k přirozené potravě (např. vysoká vrstva sněhu..). Ve spolupráci s honebním společenstvem zajišťuje MS dostatečné množství jadrného krmiva (ovsa), aby zajistil potravní potřeby zvěř. Přikrmování jádrem začíná MS provádět již tradičně
v polovině září. Objemovým krmivem (kvalitní seno) se krmelce plní až po napadnutí trvalé sněhové pokrývky. Celoročně se zvěři předkládá sůl. Jako doplněk potravy se do krmelců dávají kaštany.
Lovecká sezona začíná myslivcům 16. května,
kdy začíná odlov srnců. Konec lovu srnčí zvěře
je dne 31.12. V loňském roce se odlovilo celkem
35 kusů srnčí zvěře. Dalším loveckým svátkem
MS jsou dva hony na zajíce. První hon je pořádán každý rok vždy první sobotu v listopadu, a
to za účasti cca čtyřiceti střelců a dvaceti honců,
a je vnímán všemi přítomnými za příjemnou
společenskou událost, kterou vždy doplňuje bohatá tombola. V loňském roce se na tomto honu
ulovilo sedm zajíců. Druhý hon, konaný vždy poslední sobotu v prosinci, je již
v duchu komornějším, pouze za účasti lovců MS a našich již osvědčených, spolehlivých a vždy vítaných honců. Závěrečné posezení po úspěšném lovu na
chatě pak je i s rodinnými příslušníky členů MS. Na této lovecké akci se ulovilo
pět zajíců. Tím byl splněn plán lovu zajíců pro rok 2018, který zněl na 12 kusů.
Lov zvěře černé (divokých prasat) v průběhu posledních několika let kolísá.
V uplynulé lovecké sezoně se ulovily pouze tři kusy. Lišek se ulovilo celkem
14 a 2 jezevci.
K řádnému výkonu myslivecké činnosti jsou nezbytní lovečtí psi. V uplynulém
roce byli ke zkouškám připravováni dva mladí psi, a to plemeno Labrador retrívr v držení pana Josefa Vinklárka, který vlastní pro toto plemeno i chovnou
stanici, a plemeno Německý křepelák v držení pana Ing. Filipa Bartoše. Oba
psi budou v letošním roce skládat zkoušky, a po jejich vykonání se stanou lovecky upotřebitelnými k praktickému využití v MS.
MS v průběhu celého roku pečuje o svůj majetek. Představuje to neustálou kontrolu a následné provádění oprav všech čtrnácti krmelců, a také opravy,
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případně nové stavění loveckých zařízení (lovecké kazatelny a posedy), která
musí splňovat jak kritéria funkční, tak estetická ve vztahu ke krajině, ale také
bezpečnostní požadavky. Srdeční záležitostí všech členů MS je lovecká chata,
která byla kolaudována v roce 1971. Za ta dlouhá léta si zasluhuje pravidelnou
údržbu i přiměřené investice. V loňském roce se kompletně rekonstruovala
celá kuchyň, včetně podlahy, omítek, osvětlení, vody. Další opravy budou následovat.
Nejen prací spolek živ je. V průběhu roku 2018 členové MS uspořádali několik
společenských akcí. Se svými rodinnými příslušníky a blízkými přáteli poseděli
v srpnu na lovecké chatě u dobrého jídla a pití. MS dále uspořádal pro širokou
veřejnost dvě významné akce. První Myslivecký den se konal dne 23. června,
a nesl se v duchu zvěřinových hodů. Druhý Myslivecký den proběhl 27. října
v rámci oslav 100. výročí vzniku České republiky.
Jak z výše uvedených faktů vyplývá, náplň činnosti MS je velmi pestrá a bohatá, přestože to na první pohled tak někdy nevypadá. V tomto krátkém článku
nelze podrobně popsat veškerou aktivní činnost členů MS. Další informace o
spolkové činnosti myslivců, případně jejich spolupráci s občany obce či návštěvníky honitby bychom rádi uvedli v dalším vydání této publikace.
Vážení čtenáři, v případě potřeby komunikace s MS se obracejte se svými požadavky či přáními na mysliveckého hospodáře ing. Filipa Bartoše.
Zpracoval:

Ing. Luboš Bartoš, Ph.D., MBA

TÝM HC STŘÍTEŽ JE OPRAVDU TÝMOVÝ
V některém z předešlých příspěvků do zpravodaje jsem se zmínil o „nekonečné“ sezóně našeho družstva. Ta se nám už natáhla na téměř tři
roky a neustále narůstá. Jde o to, že
od července 2016
jsme týden co
týden pravidelně na
bruslích v Novém
Jičíně a k tomu
ještě od září do
března
hrajeme
každý
víkend
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amatérskou soutěž ve Valašském Meziříčí. To je v našem regionu docela rarita. Ostatní týmy nám závidí, že máme takový zápal a hlavně
takovou partu. A právě tam vidím největší přidanou hodnotu našeho
týmu a základ našich sportovních úspěchů. Pohoda a dobrá nálada ze
šatny a mimo led se přenáší i mezi mantinely. I letos se nám zatím daří.
Z devatenácti odehraných utkání jsme pouze čtyřikrát odešli poražení a
s mírným náskokem si držíme třetí místo v tabulce. Protože do konce
základní části zbývá už jen sedm zápasů, tak pomalu vyhlížíme případné soupeře pro vyřazovací souboje v play-off. Důkazem toho, že
jsme dobrá parta, i když zrovna nejde o puk, brusle a hokejku, je také
společná účast členů týmu na jiných aktivitách v obci. Brzy z jara jsme
byli, společně s ostatními spolky, vypomoci v lese při sázení stromků,
na prahu prázdnin jsme pro naše i okolní příznivce fotbalu uspořádali
turnaj v malé kopané, pověsili jsme ochranné sítě kolem nového hřiště
s kurty v areálu Na Zahradách a také jsme v listopadu v prostorách
školy uspořádali již potřetí hokejový bál. Je toho zkrátka dost a dost, čím
naše parta žije a snažíme se nenechávat si naše nadšení jen pro sebe,
ale podělit se o ně i s ostatními.
V nejbližší době nás kromě tuhých bojů o co nejlepší umístění
čeká také jedna „vzdělávací“ akce. Většina týmu se vypraví na dvoudenní výjezd do Prahy. Hlavními body programu jsou shlédnutí extraligového utkání Sparta Praha proti Ridera Vítkovice v O2 aréně a návštěva síně slávy českého hokejového svazu s interaktivní výstavou.
Doufám, že kromě společných zážitků si domů přivezeme i nějakou inspiraci pro závěr sezóny 2018/2019.
Děkujeme všem, kteří sledují naše výkony a fandí nám na ledě i
mimo něj.

Pod hlavičkou TJ se pravidelně
schází kroužek Rodičů s dětmi.
Společně cvičí v prostorách školní jídelny, připravili maškarní karneval pro
děti. Původní záměr využít budovu fary
ke svým schůzkám, kde by děti trávily
společný čas byl bohužel zamítnut.
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Během roku připravili rodiče pro děti naučnou indiánskou stezku, kterou
zakončili posezením u táboráku na kopci
Poláškovec.
Velkým přičiněním p.Hynčici bylo opraveno již zchátralé posezení na kopci, které
se je již několik let využíváno i k oslavám
příchodu nového roku.

Tělovýchovná jednota ve Stříteži nad Ludinou v roce 2019
Do naší členské základny, která čítá 85 členů patří kroužek žen, hokejisté HC
Střítež, kroužek Rodičů a dětí, amatérští volejbalisté a děti, které se pravidelně účastní organizovaných závodů. Kroužek žen se pravidelně
schází každou středu večer v přístavku místní základní školy k různým cvičebním a tanečním aktivitám. Naše vedoucí cvičitelka Helena Jordánová si připravuje aerobní cvičení, ale také posilovací a
protahovací prvky, abychom procvičily svá unavená těla. Nutno říct,
že pamatujeme i na kulaté narozeniny svých členek a vždy připravujeme poutavé vystoupení pro danou cvičenku. Každý rok se účastníme soustředění na Uhřínově, které je vždy tematicky zaměřeno, např. bohyně, pionýrky atd.. Také další aktivity dětský karneval a výroční valná hromada i fotbálek se neobejde bez naší pomoci.
Jsem ráda, že již čtvrtým rokem při naší TJ znovu působí kroužek Rodičů a
dětí (RaD), také v přístavku místní základní školy. Téměř každý čtvrtek odpoledne bývá plno. Schází se zde maminky, ale i tatínci s předškolními dětmi
v počtu až dvanácti párů. Kroužek zodpovědně vede cvičitelka Marie Haitlová. Děti se zde za pomoci svých rodičů seznamují s cvičebním nářadím.
Hravou formou upevňují své dovednosti a schopnosti s důrazem na vztah rodič a dítě. Cvičení obsahuje hudebně pohybové prvky i prvky relaxace.
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V jubilejním roce 2018, pro naši republiku tolik významným, se naše nejmenší cvičenky Alexandra a Lenka Haitlovy a Eliška a Zuzanka Bittalovy
představily na XVI. Všesokolském sletu. Společně s hranickými sokoly nacvičovaly skladbu pro předškolní děti s názvem „Noty, noty, notičky“. Významně reprezentovaly na sletu v Hranicích, v Paršovicích a v Přerově, kde se
představilo 342 cvičenců této skladby. Společně se představily s vystoupením
Na zámku v Hranicích při oslavách stých let naší republiky.
S dětmi školního věku se účastníme pravidelně závodů v atletice – Běhu vítězství v Hranicích, Atletického čtyřboje v Přerově a soutěže v přírodě „Medvědí stezkou“.
Každý pátek se schází sportovně zapálení amatérští volejbalisté. Přes léto na
hřišti ve Stříteži a v zimě zajíždí do ZŠ v Bělotíně. Mohou se pochlubit i prvními úspěchy v soutěžích. Na turnaji v Bělotíně získali 4. a 1. místo a letos na
Tříkrálovém turnaji 5 místo.
Pravidelně organizujeme dětský maškarní karneval, bruslení pro veřejnost
v Novém Jičíně a Valaškem Meziříčí. Hokejisté pravidelně připravují červencový fotbálek, dále ve spolupráci s obcí cyklovýlety a výšlapy. Nezapomínáme ani na ekologii a pomáháme spolu s ostatními spolky a školou s brigádami v obecním lese.
Jsem ráda, že mohu touto cestou poděkovat obci i místní základní škole.
V době kdy byla sokolovna v havarijním stavu a teď se již konečně po dlouhých letech opravuje, můžeme se pravidelně scházet ke cvičení v právě přístavku školy. Také chci poděkovat firmám i obci Střítež n.L., Jindřichov a
Olšovec, kteří pravidelně přispívají na činnost Tělovýchovné jednoty ve Stříteži nad Ludinou
Na novou opravenou sokolovnu se těší Naďa Šváčková
Předsedkyně TJ Střítež nad Ludinou,z.s.
Tělovýchovná jednota děkuji za věcnou i finanční podporu firmám a dárcům, kteří se podíleli na uspořádání maškarního karnevalu.
Bronislav Šnejdrla, Hranicko a.s., Petr Směja-autoslužby, AURA - engineering Hranice s.r.o., Ludmila Šrámková, KK Stav Concrete s.r.o.,
Kristián křížek, Zdeněk Podjukl, První Horácká s.r.o.
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Sbor dobrovolných hasičů
Dobrovolní hasiči nezaháleli a svou celoroční prací opět připravili družstva
mladých hasičů do soutěžních bojů. Soutěžní sezonu zahájily boje ve hře
PLAMEN, kde naše týmy patří ke špičce okresu. Následoval seriál Velké
ceny OSH Přerov a další pohárové soutěže.
Za krásné 2. místo našich starších žáků jsme moc rádi. Po celou sezónu podávali stabilní výkony a jako jedni z málo objeli všechny závody. Ale bohužel
ani to jim v celkovém hodnocení nepomohlo. Dobře víme, že pokořením hranice STA bodů, by celkově zvítězili, ale bohužel pro ně tu bylo to nové pravidlo. Odečetlo se 10 bodů, místo 101 bodů získali tedy 91 a skončili na 2.
místě. Starší žáci skončili na 2. místě, ale pro nás jsou stejně VÍTĚZOVÉ.
Nejrychleji sestřelili terče hned 3x, a to v Hustopečích, Býškovicích a
Soběchlebech. Dvakrát byli na 2. místě, 3x třetí a na ostatních soutěžích se
umisťovali nejhůře do 5. místa, pouze v Partutovicích svůj pokus nedokončili.
Soutěže objížděli v tomto složení: Viki Šváčková, Roman Mik, Marek Jordán,
Peťka Miková, Míša Röderová, Terka Čočková, Naty Maléřová, Martin Koláček, Kačka Bukovčáková a Marek Čadra.
Mladší žáci byli o něco málo aktivnější než jejich starší kolegové, ale i přesto
získali 65 bodů a obsadili 6. místo. V Pavlovicích vyhráli s časem 17,66s. Jednou byli druzí, 2x čtvrtí, 3x pátí a 2x šestí. Družstvo mladších žáků objíždělo
závody v této sestavě: Kuba Šatánek, Janek Škrhla, Jindra Perdula, Luky Perdula, Ráďa Bukovčák, Kačka Koláčková, Tonda Stržínek, Eda Stržínek, Klára
Strakuláková a Vojta Prokeš (Rychlov).
Všem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci sboru a také obce a za
jejich výkony. Do další sezóny přejeme mnoho sil a především chuť bojovat.
Sportovně aktivní je i družstvo mužů. Zúčastnilo se základního kola, okresního kola a několika soutěží zařazených do Velké ceny OSH Přerov. Účastí
v Radíkově, Drahotuších a také soutěže na domácí půdě ve sportovním areálu
Na Zahradách získali 9 bodů a obsadili 14. místo v celkovém hodnocení
Velké ceny.
Bohužel v minulém roce se nám nepodařilo sestavit družstvo žen, ale i přesto
jsme měli v soutěžích své zástupkyně. V družstvu žen z Olšovce jsme mohli
vidět a také podporovat hned tři naše děvčata, a to Áďu Radovou, Terku Maléřovou a Viki Šváčkovou. Při premiéře v seriálu soutěží Velké ceny obsadila
děvčata z družstva Olšovce krásné 4. místo. Kristýna Čočková se stala pro
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sezónu 2018 členkou týmu žen ze Špiček, které Velkou cenu vyhrály. Svou
zástupkyni měl náš sbor i v soutěžích Extraligy ČR v PÚ, Adél Snohová
v barvách Skrochovic tuto soutěž společně se svými sportovními kolegyněmi
vyhrála. Alespoň na domácí půdě se nám ženy představily a ukázaly, že to
přeci jen ještě nezapomněly. S časem 19,63s obsadily 6. místo.
Aktivnějším družstvem byli muži nad 35 let. Zúčastnili se 3 závodů a vybojovali 21 bodů a celkové 6. místo ve Velké ceně. Nejrychleji sestřelili terče ve
Valšovicích, čas 18,83s jim stačil pouze na 4. místo. Musím jen podotknout,
že pro uplynulý rok „omladili“ a zkušené mazáky, Radima a Pepu, na proudech vyměnili mladší dravci, kteří teprve nabírají zkušenosti.
Nejen sportem, ale hlavně spolkovou prací je místní dobrovolný sbor velice
aktivní. Již tradičními kulturními akcemi doplňujeme kalendář obce. Děkujeme všem, kteří svou účastí na těchto akcích podporují naši činnost. Za našetřené finanční prostředky chceme v letošním roce zakoupit 9ti místné vozidlo, které bude sloužit k dopravě sportovních kolektivů mladých hasičů.
Pokud by jste měli zájem finančně přispět na nákup vozidla, budeme velice
rádi. V sobotu 2.března pořádáme tradiční vodění medvěda a 13.dubna provedeme pravidelný sběr starého železa.
Mnoho úspěchů v roce 2019 Vám všem přeje SDH Střítež nad Ludinou.
Velice si vážíme dobrovolné činnosti spolků a jsme připraveni v rámci možností být všem nápomocni. Vizí je dlouhodobá spolupráce ve všech směrem, a
proto počítáme se zapojením členů do brigád a hlavně kulturních akcí v obci.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Součástí rozpočtu obce je i financování jednotky hasičů, kterou zřizuje naše
obec. Přestože členové vykonávají činnost dobrovolně, tak je potřeba zajistit
potřebné vybavení bez kterého nelze práci vykonávat.
Jednotku tvoří 14 členů, kteří se účastní pravidelných odborných příprav, školení, práci na technice a hlavně jsou připraveni kdykoli nás vyžádá operační
středisko HZS vyjíždět k mimořádným událostem. V loňské roce jsme zasahovali u 11 událostí (4 dopravní nehody, 3 požáry a 4 technické pomoci). Využíváme ke své práci cisternový automobil CAS T 148, který je z roku 1982 a
dopravní automobil Fiat Ducato pořízený v roce 2015. Díky přispění dotací
jsme dokoupili ochranné prostředky a provedli generální opravu čerpadla
PS 12 . Letos plánujeme s přispěním Ol.kraje pořídit dýchací techniku.
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Do budoucna bychom rádi vybudovali pro hasiče novou zbrojnici, ve které by
byly šatny, sociální zařízení a také vytápěné garáže, které doposud nemáme.
Jelikož potřebujeme doplnit členskou základnu, tak rádi přibereme do kolektivu nové, mladé a hlavně pracovité lidi.
Velitel JSDH Střítež nad Ludinou

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Konec roku není pouze o přípravách na oslavy příchodu toho nového, ale také
dodavatelé služeb rozesílají podmínky na další období. Beze změn není ani
služba za svoz komunálního odpadu a zpracování všech odpadů, které v obci
společně vyprodukujeme. Jelikož došlo k razantnímu navýšení ceny, tak
1.1.2019 vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška, která stanoví poplatek
za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na částku 450,-Kč za poplatníka.
Produkce odpadů v roce 2018
Komunální Plasty
odpad

Sklo

Papír Biologický
odpad

Velkoob.
.kontejnery

Nebezpečný
odpad

Celkem

Množství / t

179,68

8,85

11,41

3,34

23,59

31,93

6,25

265,05

Cena za odpad

204 468

4 425

0

2 021

25 870

43 080

33 739

313 603

Cena za dopravu

56 604

51 693 18 343 26 680

11 178

29 542

9 892

203 932

Naše obec již dlouhodobě zajišťuje kontejnery na velkoobjemový odpad, tříděný
odpad a každý může uložit odpad ve sběrném dvoře v Hranicích, se kterým
máme sepsanou smlouvu. Bohužel stále pohazujeme pytle s odpadem a velkoobjemový odpad okolo sběrných kontejnerů. Ze zkušeností okolních obcí se nabízí několik variant, ovšem tou nejdůležitější je disciplinovanost každého z nás.
Pokud se podaří zajistit pytle, chceme tyto nabídnout občanům a opět začít svážet
tříděný odpad v pravidelných cyklech.
HARMONOGRAM SVOZU KO V LETNÍM OBDOBÍ
DUBEN

KVĚTEN

1.4.-15.4.-29.4.

13.5.-27.5.

ČERVEN
10.6.-24.6.

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

8.7.- 22.7.

5.8.-19.8.

2.9.- 16.9.- 30.9.

14.10.-31.10.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny od středy 10. dubna do pátku
12.dubna.
Sběr starého železa proběhne v sobotu 13. dubna – provádí dobrovolní hasiči
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Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že Vám není lhostejný život v obci. Pokud se projdete kolem
toku Ludiny, tak nepřehlédnete plovoucí PET lahve, polystyren a někdy i pytle
s odpadem. Važme si přírody i příjemného prostředí v obci a využívejte všech
nabízených možností ukládání odpadů.

DUBEN
DATUM
ÚTERÝ
16.4. 15:00
h
SOBOTA
27.4. 16:00
h
NEDĚLE
28.4.
14:00 h

NÁZEV

POŘADATEL/ KONTAKT

MÍSTO

Velikonoční tradice
a řemesla

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

ZŠ Střítež

Pálení čarodějnic

SDH Střítež nad Ludinou Marek Mynář

Areál
"NA ZAHRADÁCH"

Vítání občánků

Obec Střítež nad Ludinou
tel: 581625250

zasedačka OÚ

KVĚTEN
PÁTEK 3.5.
16:00 h

Setkání s jubilanty
obce

Obec Střítež nad Ludinou tel: 581625250

ZŠ Střítež

Oslavy svátku
sv.Floriána

SDH Střítež nad Ludinou Marek Mynář

Kostel sv.Matouše

Závěrečný večírek
žáků 9. třídy

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

Sokolovna

Svátek matek NEDĚLE
ZŠ a MŠ Střítež nad
kulturní pořad s vy12.5. 14:00
Ludinou Mgr. Jiří Jordán
stoupením dětí
h
tel. 581625252
ZŠ,MŠ

Sokolovna

NEDĚLE
5.5.
PÁTEK
10.5. 19:00
h

SOBOTA
25.5. 17.00

Kácení máje

Květen

Turistický výšlap
Údolí Bílé Opavy

SDH Střítež nad Ludinou

Areál
"NA ZAHRADÁCH"

Mgr. Jiří Jordán tel.
581625252
ČERVEN

DATUM
SOBOTA
22.6.
12:00 h

NÁZEV

POŘADATEL/ KONTAKT

MÍSTO

Myslivecký den

MS Střítež nad Ludinou

Areál
"NA ZAHRADÁCH"
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SOBOTA
29.6. 9:00
h

Turnaj v malé kopané

TJ SPV Střítež nad Ludinou Mgr. Jiří Jordán
tel:725048071

Areál
"NA ZAHRADÁCH"

ČERVENEC
SOBOTA
27.7.

Cyklovýlet

TJ SPV Střítež nad Ludinou Mgr. Jiří Jordán
tel:725048071

Kompletní kulturní kalendář naleznete na stránkách obce www.striteznl.cz
Končiny ve Stříteži
První sobotu v březnu se uskutečnilo tradiční vodění medvěda.
Za doprovodu dechové hudby Partutovjanka se vydal rej masek v čele se statným medvědem do všech stavení. Tradiční akce má v naší vesnici dlouholetou tradici. Každý
rok se schází
masky, muzikanti
a hlavně medvědi,
kteří lidem připomínají oficiálním
svátkem hodování,
během kterého
bylo třeba se dosyta najíst. V době

masopustu se na královském
dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Pak následuje
dlouhý čtyřicetidenní půst. Masopust končí v noci před Popeleční středou.
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Přestože je celodenní průvod velice náročný, daří se i nadále tuto tradici udržovat díky obětavosti všech zúčastněných. Pokud se i vy rádi bavíte, tak opět
za rok máte možnost se zapojit.
Hokejisté Stříteže opět zasáhnou do hokejové Play-off
Historie se opakuje a výkony našich hokejistů stále dokazují, že patří mezi
špičku amatérských hokejových nadšenců. Ve čtvrtek 7.března končí posledním zápasem se Zděchovem základní část. Naši borci již s předstihem znají
svého soupeře ve vyřazovacích bojích. Přijďte i vy fandit a podpořit do hlediště náš tým, který bude vaši pomoc potřebovat. Rozpis utkání naleznete na
stránkách http://www.ahl.cz/soutez/ahlvm3/ .

!!!!!!!!!!!!! Upozornění pro občany!!!!!!!!!
Jelikož bude v naší obci probíhat další etapa rekonstrukce nízkého napětí a zároveň veřejného osvětlení, očekáváme zvýšený
pohyb nákladních vozidel a techniky v obci. Práce by měly být
zahájeny v polovině měsíce března. Dle potřeby se bude pracovat i o víkendech. Předpokládané dokončení je v červnu.
Z tohoto důvodu Vás žádám, abyste respektovali dopravní
omezení.
V souvislosti s rekonstrukcí veřejného osvětlení stále nesvítí
všechna světla v obci. Průběžně dle dokončených úprav firmy pracují na zprovoznění celého veřejného osvětlení.
Na základě vznesených dotazů bych rád informoval , že pracujeme
na opravě rozhlasu. Dle zjištění nefungují některé hlásiče a došlo
k vykradení rozhlasových vysílačů na sloupech.
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Policie ČR nabízí
zajímavou pracovní
příležitost

Provozní doba sběrného dvora platná od 1.3.2019 do zimního období

Využijte prosím pro ukládání odpadu nabídky sběrného dvora!!!!
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