Obec STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

LUDINA

OBČASNÍK

SLOVO NA ÚVOD
Koronavirus, obava, která
v letošním roce ovlivnila životy
všech lidí na celém světě. Nikdo se
s touto chorobou doposud nesetkal,
ale přeci jen jsme se dokázali
s nástrahami viru vypořádat,
zabránit masivnímu šíření a
minimalizovat množství lidí, kteří
nákaze podlehli.
Nouzový stav a vydaná omezení,
která se postupně uvolňují ukázala,
jak jsme schopní reagovat.
Z pohledu obce se opět potvrdilo, že
i malicherné problémy ovlivňující
společný život lidí lze přehodnotit,
odložit a mnohdy je vůbec za
problém nepovažovat. Složitá
situace potvrdila, jak jsme nejen
schopni, ale hlavně ochotni si podat
pomocnou ruku a být stále silnou
obcí.
Jelikož jsem vždy hájil činnost
dobrovolných spolků a jejich práci,
tak vím, že v těžkých chvílích se na
tyto lidi můžeme spolehnout.
Nyní bych velice rád a s hrdostí
poděkoval všem občanům, kteří
sami nabídli pomoc a od prvních
informací o nákaze se pustili do
práce. Mnohdy obětovali svůj volný
čas a materiál pro řezání látek, šití
ochranných roušek, roznášení
informačních letáků a nabídli
pomoc všem, kteří ji potřebovali.
Vám všem ze srdce děkuji.
Radim Haitl
starosta obce

č.

2 Červen 2020

Velikonoční tradice
První jarní a zároveň nejvýznamější křesťanský svátek v roce byl oproti
minulosti jiný. Prázdný kostel, ani řinčení klapotek v obci nenarušovalo
ticho v obci. Velikonoční tradice pouze v rodiném kruhu. To vše vlivem
COVID-19 probíhalo dle nařízení a
vydaných opatření.
Přestože škola zela prázdnotou,
tak pedagogický sbor se opět
rozhodl navázat na tradici a před
budovou školy nazdobil strom
kraslicovník.
I ve vesnici bylo možné shlédnout
na zahradách několik stromků a
oken ozdobených velikonoční
výzdobou.

Na horním konci, v místní části Hory,
také nenechali svátky bez povšimnutí.
Nicméně i současná situace nenechala
nikoho bez reakcí a na místo
velikonočních vajíček připravili strom
rouškovník.
Pomalu se opatření uvolňují a my
věříme, že se opět se všemi budeme
moci sejít a pobavit v areálu Na
Zahradách při některé kulturní akci.

Jarní odpad a kam s ním?
Tání sněhu, zelenající se tráva, kvetoucí louky a stromy plné květů. To vše
naznačuje příchod jara a konec zimy. V první chvíli sluníčko opravdu velice
rázným způsobem naznačilo konec studených měsíců a na místo jara přešlo
takřka v léto. Vyprahlé louky a ubývající voda nejen z potoků naznačila, že
situace bude pro zahrádkáře a zemědělce velice složitá.
Z důvodu mimořádných opatření bylo patrné, že většina občanů zahájila jarní
práce a údržbu svých zahrad a lesů s velkým nasazením. Jelikož i naše obec
hospodaří na několika hektarech lesa, bylo nutné připravit podmínky a zajistit
výsadbu novými dřevinami.
Nešvarem jarní údržby je, že stále nejsme ochotni využívat připravené
kontejnery a ukádáme spoustu odpadu do příkop a lesů. Udělejete si
procházku a zjistěte, zdali i Vy nemáte černou sládku ve svém lese!
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Obec sužují odpady
Každý chceme mít krásnou zahradu, zastřižený trávník
a stromky. To ovšem není důvod sypat trávu kolem
potoka, do příkop nebo do lesních cest. V obci jsme
připravili dva kontejnery na bioodpad, které dle
potřeby necháváme vyvézt, aby bylo vždy možné opět
kam ukládat. U hřbitova je zelený kontejner na listí,
trávu, květiny i větve. Vedle obecního úřadu pouze na
trávu a listí. Větve lze ukládat vedle kontejneru na
travnatou plochu, odkud si je odvezeme.
Vhodným dělením se snažíme zajistit nižší náklady za
uložení a zpracování odpadu.
Na kontejnerech jsou plakáty, které upozorňují jak a
co uložit.
Přestože jsme opět zajistili
sběr velkoobjemového
odpadu, tak se podívejte, jak

vypadala obec po
sběru.
Uložit odpad na své
místo je přeci
základním
předpokladem pro
zachování zdravého
životního prostředí,
ukazuje na naši
mentalitu a smýšlení.

Jako již pravidelně byl proveden sběr elektroodpadu a
starého železa. Díky pravidelnému svozu pytlů
s plastem snižujeme náklady na likvidaci. I vy sami
přispíváte k šetření, když ukládáte papírový sběr a
plasty na sběrné místo vedle obecního úřadu.
Pokud i nadále budeme postupovat v důsledném
třídění, budeme mít prostředky na zakoupení
plastových pytlů a nadále tyto bezplatně všem
rozdělovat.

A jak v budoucnu?
V březnu nám byly schváleny podklady a
doporučení k žádosti o dotaci na nákup
velkoobjemových kontejnerů na odpad.
V červenci proběhne schvalovací proces
žádostí na ministerstvu životního prostředí a
pokud budeme úspěšní, tak zakoupíme nové
kontejnery. Chtěli bychom i kontejnerový
nosič, abychom byli soběstační.
Náš smluvní partner na sběr komunálního
odpadu připravuje změny, které by měly
zvýšit dohledatelnost tvorby směsného
komunálního odpadu. Jelikož snižování
směsného odpadu má velkou prioritu v celé
EU, tak se stále připravují opatření, kterými
chce stát dosáhnout připravovaných limitů.
Pokud se již nyní začneme zabývat způsoby
třídění, pak bude mnohem snadnější se
přizpůsobit. Popelnice na smíšený odpad
mnohdy ukrývají trávu, větve, suť a také
plastové obaly, které již několik let v naší
obci třídíme.
Zkuste se prosím zamyslet nad možností, jak
se zapojit i vy, majitelé takto naplňovaných
popelnic, do systému třídění v naší obci.

Roční poplatek je stanoven na
základě výše nákladů, které obec
vynaložila za předešlý rok. Třídit
tedy smysl má!
Pokud potřebujete pořídit novou nádobu,
tak na obecním úřadě lze zakoupit plastové
popelnice o objemu 120 l a 240 l.

Teplé dny začaly střídat mrazivá rána
a protože brzká výsadba hrobů si žádala
nutnou
zálivku,
došlo
k poškození
vodovodního potrubí. Nově bylo do země
umístěno plastové vodovodní vedení a do
horní poškozené skruže umístěna plastová
nádrž. Dokud bude v čerpací stanici dostatek
vody, tak opět budou skruže pravidelně
doplňovány.
Bohužel předpověď horkých měsíců
předvídá nedostatek vody, což se může
promítnout do zásobování hřbitova.
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Obec a investice
Investiční záměry
V minulém čísle jste se mohli dočíst o připravovaných investičních záměrech, které zamýšlíme v letošním
roce a do budoucna. Virus ovšem nepostihl pouze zdraví lidí, ale zásadně narušil i mnohé plány. Díky
mnoha opatřením je bohužel predikce krátit rozpočty obcí o příjmy na daních až o 20%. Pro nás to znamená
přibližně částku 2 700 000,-Kč, což není zanedbatelné.
Mnozí z vás si jistě všimli geodetů, kteří zahájili zaměření obce a přípravu projektu na výstavbu kanalizace
a ČOV.
Je nutné i z důvodu bezpečnosti dětí opravit schodiště do základní školy, které se již rozpadá.
Již začátkem roku jsme rekonstruovali povrch umělého hřiště u hřbitova a webové stránky obce.
Pokud bude obec úspěšná s žádostí na nákup kontejnerů, tak zajistíme nové nádoby na odpad v obci.
Opět jsme využili příležitosti dotačního titulu na jednotku hasičů obce, díky které jsme opravili brzdy a
obměnili pneumatiky na cisternovém vozidle.Tak jako každý lesní hospodář měl možnost požádat o úhradu
škod způsobenou kůrovcovou kalamitou, tak i naši obci byly částečně uhrazeny škody.
Nyní tedy přehodnotíme finanční možnosti investic obce v závislosti na krizových opatřeních, ale víme,
že je neodkladná oprava komunikace v části Hory. Jakmile budou ukončeny stavby vodovodních přípojek,
předpokládáme realizaci opravy.
Bez projektů není cílů!
I proto jsme požádali o přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku na dolním konci včetně
autobusových ostrůvků a zadali zaměření a přípravu
chodníků na místním hřbitově.
To, co nás ovšem tíží nejvíce, je garážování obecní
techniky. Dům č.p.109, který doposud využíváme, již
ohrožuje nejen techniku, ale i zdraví zaměstnanců. Po
jednáních s Povodím Moravy, Lesy ČR a stavebním
úřadem chceme zadat vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci budovy. Klademe si za
cíl vytvořit účelový objekt, který splní potřeby obce.
Všechny plány se odvíjí hlavně od finančních možností rozpočtu obce,
ale přesto jsou plány, do kterých budeme opět potřebovat zapojit
šikovné řemeslníky a občany obce. Již nyní se dle svých možností
zapojily myslivci na údržbě zeleně, tělovýchovná jednota při výsadbě
lesa a údržbě trávníku ve sportovním areálu.
Všem velice děkujeme.

Jsem stále přesvědčen, že je v naší obci mnoho lidí, kterým na vzhledu obce
záleží a jsou ochotni přispět svým úsilím o její rozkvět.
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Téma – Rozvojový plán obce

I vy máte možnost v programech ministerstva
životního prostředí nalézt tituly, které Vám
pomohou s náklady na vybudování záchytů vody
Vážení spoluobčané,
nebo vsakování vod.
v letošní rok je důležité připravit další strategii rozvoje naší Dalším důležitým bodem strategie je budování
obce a myslet do budoucna. Před pěti lety jsme sestavili
dopravní infrastruktury. Chodníky a cesty jsou stále
priority, které nás tížily a pomalu se pokoušeli plány
tématem, které každoročně řeší i okolní obce.
realizovat. Nyní stojíme na prahu nového plánovacího
Otázka oprav je vázána na projekt kanalizace, ale i
období a je důležité opět zapojit Vás, občany obce, abyste
zde je potřeba znát názory kde
podali své připomínky a návrhy k dalšímu rozvoji obce.
a kam peníze směřovat.
Již od března na stránkách obce je možné vyplnit dotazník, Jelikož obec vlastní komunální techniku a spousty
který bude vyhodnocen a poslouží do přípravy
potřebného vybavení k údržbě obecní zeleně, lesa,
strategického plánu obce 2020 – 2026.
komunikací, hasičská vozidla, atd. je potřeba
V uplynulém období se podařilo realizovat výstavbu
vybudovat garáže a zázemí pro zaměstnance. Za
sportovně společenského sálu, který dlouhodobě v naší
tímto účelem chceme využít chátrající budovu vedle
obci chyběl. Byla provedena stavba komunikace Kocanda a obecního úřadu.
Myslivna. Dle plánu se postupovalo v dalším budování
Každý občan má zájem na rozkvětu své obce a my
areálu Na Zahradách. Je tedy patrné, že nasbírané podněty tedy chceme slyšet i Váš názor, abychom připravili
se daří postupně realizovat a obec společně utvářet.
plány do budoucna.
Nyní Vás tedy opět vyzývám, abyste vyplnili dotazník,
Nelze pouze čekat, co nám kdo dá, ale musíme být
který je podkladem pro tvorbu připravovaného dokumentu. připraveni stále budovat za své a ze svých zdrojů a
Odkaz naleznete na stránkách obce, kde jej můžete během
možností. Zapojte se i Vy!
několika minut vyplnit.
Jednou z již zmiňovaných priorit nejen obcí, ale
i celonárodní, je zajištění nakládání s odpadními vodami,
dešťovými vodami a životním prostředí.
Naše obec zahájila přípravu studie na vybudování
kanalizace, která bude finančně náročná a zatíží rozpočet
na několik let. Jelikož jsou již nyní vyvíjeny tlaky na
majitele jímek, aby zajistili odvoz odpadních vod do
schválených čističek, tak náklady na likvidaci stále rostou.
Od roku 2021 budou muset majitelé těchto jímek
dokladovat vývozy i 3 roky zpětně. Množství odpadních
vod bude nutné dokládat na počet trvale přihlášených
obyvatel v čísle popisném a tento má svůj ekvivalent.
Jsme přesvědčeni, že spousta lidí zatím nechápe důsledky a
navýšení nákladů na likvidaci odpadových vod. Proto je
výstavba kanalizace a provoz centrální ČOV velice důležitá
pro celou obec.
Dále jsme se začali zabývat otázkou: Jak nakládat
s dešťovými vodami?
Již nyní se připravuje zapracovat návrh zákona, který
přikazuje ke všem novostavbám vybudovat záchytné jímky
na dešťové vody. V naší obci je několik obecních budov,
na které necháváme zpracovat posudek a návrh, jak tyto
dešťovky zachytit a následně využít pro účely obce.
Nabízí se možnost výsadby ovocných stromů a zeleně,
která by vyplnila volné travnaté plochy a nabídla ovoce
našim dětem.

Kanalizace v obci a jak budeme postupovat!
Po několika letech rozhodování a vyhodnocení
finančních možností se zastupitelstvo shodlo a
schválilo vypracování projektové dokumentace
na výstavbu kanalizace a ČOV v naší obci.
Následovalo výběrové řízení a zadání práce
vítězi. Sami jste mohli zaregistrovat geodety,
kteří zaměřují obec a připravují podklady pro
projektanty.
V červnu bychom měli obdržet studii
odkanalizování celé obce, která bude připravena
pro seznámení s občany obce. V době prázdnin
svoláme veřejné sezení, kde bude studie všem
představena a připravena k připomínkování.
Dosud se mnoho občanů ptalo, kudy vše povede
a kde bude možné se napojit? Bohužel prozatím
ani my nevíme kudy, a proto čekáme na
podklady, které nám odborníci připraví.
Čeká nás dlouhá cesta! Věřím, že vše proběhne
ke spokojenosti nás všech a vysoké investiční
náklady všichni vyhodnotíme jako dobré
rozhodnutí.
Zapojte se prosím i Vy a vyplňte dotazník
rozvoje.
Dotazník naleznete na stránkách obce a jeho
vyplnění zabere maximálně 10 minut. Věnujte
trochu svého času a předejte nám své názory.
Děkujeme
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Střítežská farnost
Římskokatolická farnost ve Stříteži nad Ludinou zahájila v loňském roce další opravu
kostela.
Střítežský kostel sv.Matouše byl postaven v r.1822. Za ta léta se uskutečnilo mnoho oprav i úprav, jak zvenku
tak vevnitř. Původně měl kostel malou věž a menší půlkruhová okna a pokrytý byl šindelem. Dnešní venkovní
vzhled dostal kostel stavbou malé věže v r.1844, zvětšením oken v r.1889 a zvýšením velké věže v r.1898.
Krytina kostela se změnila v r.1844 na břidlici, v r.1969-1971 výměna břidlice. Z důvodu nekvalitních hřebíků
a tím padáním břidlice byla v r.1987 krytina vyměněna za červený hliníkový plech. Při velké opravě kostela
v letech 1999-2003 byla provedena na lodi kostela výměna krovu a kostel byl opět pokrytý novou břidlicí ze
Španělska, tentokrát s měděnými hřebíky.
Fasáda kostela byla opravována v r.1926. Při další opravě v r.1959 byly odstraněny zdobné prvky fasády. Do
původní podoby byla fasáda uvedena v r.2003.
Elektroinstalace - při elektrifikaci obce v r.1937 byl i kostel elektrifikován. Výměna byla provedena v r.1973
(v hliníku). V listopadu 2019 byla opět provedena výměna elektroinstalace podle současných norem (měděnými
kabely).
Odvodnění kostela bylo provedeno v r.2001 firmou Šnejdrla ze Stříteže.
Sakristie – odvětrání podlahy a nová dlažba v r.2015 –provedeno svépomocně farníky.
Malba kostela- v r.1890, v r.1923 (malíř Rudolf Kubíček z Uherského Hradiště) a zatím poslední v r.1974
(malíř František Műck z Hranic).
Dlažba – při současné demontáži dlažby bylo zjištěno, že původní dlažba byla: středem kostela byl
dvoumetrový pás břidlicových tabulí, v presbytáři (okolo oltáře) a na bocích pod lavicemi byly cihly. V r.1894
byla v lodi kostela položena dlažba z uměl.bazaltu a v presbytáři terakotová masa - v r.1974 pro rozšíření
presbytáře byla doplněna o terasovou dlažbu černo-červenou (dosavadní).
Interiér kostela se podstatně změnil po r.1972, kdy byl nově naistalován obětní stůl pro sloužení mše svaté
čelem k lidu. Před malbou v r.1974 byly odstraněny oltáře (velký z r.1890 i malý z r.1903). Místo kazatelny byl
zhotoven ambon (pult) ke čtení z Písma. Na obrazy Křížové cesty z r.1893 byly zhotoveny nové dřevěné rámy
v r.1973.
Lavice původní staré byly v r.1890 přisunuty ke zdi, aby byl větší prostor středem kostela.
Nové lavice (ty současné) byly zhotoveny v r.1899 stolařem Radochem z Drahotuš.
Okna–pro zateplení kostela byla v r.2011 zabudována nová vnitřní eurookna- fir.R.Gerža,Bělotín, a v r.2013
byla namontována topná tělesa pod lavice.
Varhany – současné varhany jsou z r.1950.
ROK 2020 v kostele jsme dokončili svépomocně odstranění dlažby.
Od 10.2. nastoupila firma na vybetonování podlahy. Poté malíři
k nové výmalbě a následně byla položena nová dlažba. Po dokončení
prací budou namontována nová svítidla a lustry.
Financování oprav je
prováděno z kostelních
sbírek a z darů.
Budeme se těšit, že za
dva roky oslavíme 200sté výročí postavení našeho kostela již v krásném prostředí.
Římskokatolická
farnost
děkuje
všem
dosavadním
dobrovolníkům, obci a ZD Hranicko a.s. za veškerou pomoc a práci
při letošních opravách.
Zpracovala: Ludmila Šatánková
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Spolkový život
Myslivci uctívají tradice
Vážení čtenáři, měsíc červen je také znám jako „Měsíc
myslivosti“. V roce 1959 vznikla tradice Červen – měsíc
myslivosti, od roku 1973 pak ještě rozšířená v obsahu i názvu
na Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody. Je to krásné
období roku, kdy v přírodě přichází na svět nový život. Srny
kladou srnčata, malí zajíci, kteří se rodí již dříve, běhají po
loukách a osetých polích, bažantí slepice vodí svá kuřátka.
V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které
ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Chovejme se
právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou
potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby
na něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby
k němu mohla jeho máma. Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým tvorem má asi také každý milovník
a návštěvník lesa. Jenže právě období prvních týdnů života mláďat
mohou návštěvníci lesa nechtěně ztěžovat, a to především hlukem,
který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom místě,
a také umožněním volného pobíhání psů. Chovejme se právě
v tomto období v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě ještě
ohleduplněji než obvykle a věnujme také náležitou pozornost
volnému pohybu psů.
Myslivecký spolek si vzal na starost údržbu výsadby stromků podél
komunikací vedoucích do obce, která byla realizována za dotační pomoci. Byly odstraněny plastové ochrany
proti okusu a vytloukání, stromky byly prořezány a na na celé stromořadí byly aplikovány pachové ohradníky,
které minimalizují střety zvěře s dopravou na komunikaci.
Ukončení nouzového stavu a zrušení některých omezení nám
umožňuje již konat některé akce pro veřejnost. Plánované
kácení máje se sice neuskuteční v plném rozsahu, ale na
sobotu 30.5. myslivci připravili Myslivecký den, kde pro Vás
nachystali opět mysliveckou kuchyni. Začátek bude v11:00
hodin v areálu „Na zahradách“. Tak jako i jiné roky, jsme
připravení Vám srnčí guláš, nebo pečeného divočáka vydat i
do přinesených nádob, nebo si můžete sníst na místě a k tomu
dát vychlazené točené pivo.
Vážení čtenáři, v případě potřeby komunikace s MS se obracejte se svými požadavky či přáními na předsedu MS
pana Zdeňka Léva a mysliveckého hospodáře ing. Filipa Bartoše.
Zpracoval: Ing. Luboš Bartoš PhD, Zdeněk Lév
Myslivecké sdružení je jedním ze stále aktivních spolků v naší obci. Alespoň touto cestou bych rád poděkoval
všem členům za jejich obětavou práci, výpomoc s obecní zelení a popřál úspěšný myslivecký rok.
Radim Haitl
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Základní a mateřská škola

kterou věnovali svým ratolestem. Věřím, že se situace uklidní
a nový školní rok začneme stejně, jako ten současný –
s nadšením.

Vážení čtenáři střítežského zpravodaje, rád bych vás
Přikládáme několik obrázků, prací a fotografií
informoval o tom, jak naše škola fungovala v době
z minulých týdnů.
nouzového stavu, který zapříčinila pandemie onemocnění
Covid 19. Je to už jedenáct týdnů, co nám ministerstvo
zdravotnictví přikázalo školu zavřít a ponechat děti doma.
Ihned potom jsme společně začali řešit, jak žákům co nejlépe
zprostředkovat učivo, zůstat s nimi v kontaktu a pomoci
rodičům s domácí výukou. Byla to situace nelehká, protože
zázemí (ať už technické nebo sociální) našich dětí je velice
různorodé. Ne každý má svůj počítač, ne každý má volný
přístup k internetu, ne každý měl
maminku a tatínka doma.
Zaměstnávalo nás nemálo
individuálních potřeb a výjimek,
ale vždycky, když je snaha o
řešení
oboustranná, tak se východisko najde.
Poradili jsme si, zavedli jsme
videokonference,
classroomy, on-line
testování, apod. Na
dálku a tak trochu
neosobně, proběhl
zápis dětí do
základní i mateřské školy. Naši žáci si
na distanční výuku postupně navykli,
ale teď se nám situace opět trochu
mění. Do školy se nám od 11. května vrátili žáci z deváté
třídy, kteří se pilně připravují na jednotné přijímací zkoušky a
25. května nastoupila drtivá většina žáků z prvního stupně.
Není vůbec lehké zařídit vše tak, jak nařizuje vyhláška,
kterou připravilo ministerstvo, ale snažíme se udělat
maximum i proto, že víme, že děti svůj stálý kolektiv nutně
potřebují, rádi uvidí své vyučující a také chceme ulevit
rodičům, na které toho bylo teď dost a dost. Výuka už se ale
do starých kolejí ve zbývajících týdnech nevrátí. Učitelé se
zaměří na základní učivo a i nadále se budou přes internet
věnovat těm, kteří se do lavic nemohli vrátit. Budeme rádi,
když podnikneme společné focení třídních kolektivů.
Chtěl bych tady moc poděkovat všem našim
zaměstnancům mateřské i
základní školy za to, jak se
Zpracoval:Jiří
Jordán,
s novou,
neznámou
a
ředitel školy
obtížnou situací vyrovnali a
také všem rodičům za
pomoc, podporu a energii,
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Svoz odpadů, kultura a sport v obci

Kultura

1 2 3 4 5 6 7 23 5

Kulturní kalendář se může měnit dle mimořádných událostí
30. května
27. června
31. července
6. září
19. září
19. září
20. září
30. října
7. listopadu
14. listopadu
24. listopadu
28. listopadu
6. prosince
16. prosince
. prosince
. prosince
24. prosince
24. prosince
27. prosince
31. prosince

Myslivecký den – Na Zahradách
Turnaj v malé kopané
Cyklovýlet - Slezská Harta
9. ročník soutěže mladých hasičů
" O pohár starosty obce"
Volejbalový turnaj smíšených družstev
Střítežské hody - hodová zábava Kalibra
Střítežské hody – hodové posezení
s Partutovjankou
Lampionový průvod. Státní svátek: Den vzniku
samostatného československého státu
Tradiční podzimní hon
Myslivecký ples
Adventní dílna pro rodiče
Podzimní bál Tělovýchovné jednoty
Koncert Střítežské scholy, Rozsvěcení
vánočního stromu
Vánoční besídka a posezení s cukrovím
Vánoční besídka žáků MŠ
Předvánoční koncert žáků ZUŠ
Troubené a zpívané koledy u Vánočního
stromu
Půlnoční mše svatá
Badmintonový turnaj dvojic
Ohňostroj pro děti

Svoz komunálního odpadu
Svoz pytlů s plastovým odpadem

Kulturní akce v obci

Velkoobjemový sběr / kontejnery

Sportovní akce

8 9 10 11 12 13 14 24 5
červen

15 16 17 18 19 20 21 25 5
22 23 24 25 26 27 28 26 5
29 30

27 2
1 2 3 4 5 27 3

6 7 8 9 10 11 12 28 4
červenec

13 14 15 16 17 18 19 29 5
20 21 22 23 24 25 26 30 5
27 28 29 30 31

31 5
1 2 31 0

3 4 5 6 7 8 9 32 5
10 11 12 13 14 15 16 33 5
srpen
17 18 19 20 21 22 23 34 5
24 25 26 27 28 29 30 35 5
31

36 1
1 2 3 4 5 6 36 4

7 8 9 10 11 12 13 37 5
září

14 15 16 17 18 19 20 38 5
21 22 23 24 25 26 27 39 5
28 29 30

40 2
1 2 3 4 40 2

5 6 7 8 9 10 11 41 5
říjen

12 13 14 15 16 17 18 42 5
19 20 21 22 23 24 25 43 5
26 27 28 29 30 31

44 4
1 44 0

2 3 4 5 6 7 8 45 5
9 10 11 12 13 14 15 46 5
listopad
16 17 18 19 20 21 22 47 4
23 24 25 26 27 28 29 48 5
30

49 1
1 2 3 4 5 6 49 4

7 8 9 10 11 12 13 50 5
prosinec

14 15 16 17 18 19 20 51 5
21 22 23 24 25 26 27 52 3
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