Obec STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

LUDINA

OBČASNÍK

SLOVO NA ÚVOD
Prázdniny jsou již minulostí, ale
léto se stále nevzdává. Děti zahájily
školní rok a před námi jsou i letošní
volby do krajského zastupitelstva a
do senátu.

Milí čtenáři,
chtěl bych Vám poděkovat, že čtete
náš občasník a informace zde
uveřejněné využíváte k dalšímu
rozvoji obce.
Nemáme redaktora, který by
připravoval vydání na úrovni
profesionální žurnalistiky a
využíváme i příspěvky, které nám
zasíláte. Vnímáme tento způsob
jako nejvhodnější možnost předání
informací. Prozatím jsou nálady
hrazeny z rozpočtu obce a distribuce
do vašich schránek zajišťují naši
zaměstnanci. O to více mne mrzí, že
máme spoluobčany, kteří ani neví o
životě v obci a vymezují se pouze
na své zájmy.
Od března jste měli možnost přispět
svými názory formou dotazníku.
Děkuji těm 59 lidem, kteří si našli
čas a své názory nám doručili.
Dlouholetým přáním je kanalizace
v obci a my máme za sebou první
společné představení studie. Bez
společné pomoci to ovšem nepůjde!
Před námi jsou hody, kde si každý
rád najde chvilku na oddych a
pobavení u společných oslav.
Přeji Vám, aby počasí nám přálo a
koronavirová situace nijak nebránila
prožít příjemné chvíle s rodinou a
přáteli.

č.
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Strategie dalšího rozvoje obce
Zapojit občany celé obce do přípravy
strategie rozvoje naší obce je
samozřejmost, se kterou hodláme
připravit plány na další plánovací
období. Rozvoj naší obce by měl být
cílem každého občana, který zde žije
a mnohdy má zajímavé podněty a
nápady, které chce realizovat ku
prospěchu ostatních. Žijeme příliš
krátký život, abychom si jej dokázali
užít a naplnit příjemnými chvílemi.
Bohužel příliš dlouhý, pokud je
doprovázen zlem, nenávistí k sousedům a nezájmem společně vytvářet
harmonický život obce.
Připravujeme plán, jak dále pokračovat
v rozkvětu prostředí a života v naší vesnici,
a proto jsme do tohoto vydání zařadili
Strategii rozvoje jako hlavní téma.
Je zvykem zapojit všechny, kteří vnímají
své okolí jako domov a chtějí jej dále
rozvíjet. Proto jsme opět po pěti letech
připravili dotazník, kde jste se mohli
vyjádřit a podělit se i o své názory. Od března do konce června bylo
možné vyplnit 14 otázek, které měly zjistit, jak jsme spokojeni se životem
v obci a také čím bychom měli dále pokračovat.
Přestože jsme několikrát na stránkách obce, ve zpravodaji, mobilním
rozhlase a vloženým dotazníkem do všech domovních schránek nabídli
možnost se zapojit, tak účast
občanů je velice nízká. U
některých odpovědí lze odvodit,
že ani mnohdy občané neznají
svou vesnici a ani nezaznamenali,
jak se již léta rozvíjí. Investiční
záměry se odvíjí od příjmů do
rozpočtu obce, které lze do plánování zapojit. Po několika letech růstu
bylo možné začít připravovat projekty, na které jsme dlouhá léta čekali.
Nyní vlivem dopadů koronaviru se vše opět mění. Zatím nelze ani
předpovědět kolik plánovaných akcí bude nutné zastavit.
Bude mnohem složitější získat úvěry, ale také nalézt investice na
spoluúčast financování z dotačních titulů.

Radim Haitl
starosta obce

pokračování uvnitř
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Obec
Poplatky na letošní rok
Poplatky za psa
Za psa
Poživatel důchodu
Za druhého psa a každého dalšího

150,-Kč
75,-Kč
225,-Kč

Poplatek za
Svoz komunálního odpadu za osobu s trvalým pobytem
500,-Kč
Svoz komunálního odpadu za osobu podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
500,-Kč
Za osobu, která vlastní v obci stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci
500,-Kč
Přestože výběr místních poplatků byl prodloužen,
tak stále máme mnoho neplatičů, kteří doposud
neplní svou zákonnou povinnost.
Tito neplatiči byli vyzváni k jejich úhradě a svým
jednáním se vystavují možným sankcím!!!

Odpadové hospodářství
Není nikdy snadné přejít na nové věci, které mnohdy
mění zaběhnuté zvyky a nastavené systémy.
V loňském roce jsme přistoupili i díky tlaku na změnu
systému v nakládání s odpadem k odstranění nádob na
plasty. Nabídla se možnost navýšit množství nádob na
sklo a papír, čímž jsme snížili náklady na vývoz těchto
komodit. Slýchali jsme kritiku lidí, že není potřeba
změn a někteří vnímali tento postup jako zásah do
svého pohodlí.
Nyní vám můžeme předložit, jak se díky zapojení
občanů obce daří šetřit a můžeme stále nabídnout
bezplatně pytle na odpad.
Náklady
Plast
Sklo
Papír
doprava
2018
9,23 11,41
3,34 99 578

2019
1/1.pol. 2020

11,83
6,32

9,1
4,81

4,08
4,04

98 529
28 777

Náklady
odpad
10 296
17 724
10 236

Z tabulky je patrné, že i když od února 2019 vzrostla
cena za odvoz a zpracování odpadů, tak se daří šetřit.
Za každý odevzdaný tříděný odpad dostáváme
odměny, která nám snižují náklady z rozpočtu obce.
Plasty sbíráme i na hřbitově do připravené popelnice.

DĚKUJEME, že třídíte.

Tříděný odpad začínáme zvládat, ale komunální odpad
je velká zátěž, kterou je nutno řešit bez odkladu! Pokud
sledujete činnost našich zákonodárců, tak jste
zaznamenali návrh změny v zákonu o odpadech, která se
připravuje. Zde si všimněte hlavně částky, která bude za
tunu odpadu v roce 2029 činit 1850,-Kč.
Budou nastaveny limity pro množství produkovaného
komunálního odpadu na občana, ale zároveň motivační
prvky na slevy za minimalizování odpadů.
Město Hranice schválilo zakoupení systému pro
kontrolu množství produkovaného odpadu od občanů,
které budeme mít možnost nejdříve v příštím roce
implementovat i v naší obci. Díky změně v zákonech
bude možné počítat poplatky za odpady dle množství
odebraného odpadu z čísla popisného a nikoli průměrem
za obec.
Rok

Množství
Cena za
Odpad za
Počet
na
odpad
celý rok/t poplatníků poplatníka/t

2018

179,68

860

0,21

256 433,-

2019

179,51

876

0,20

370 173,-

2020 1/2

89,24

876

0,10

195 027,-

Naší prioritou je stále rozvíjet naši obec a vytvářet
podmínky pro příjemný život, ale bez pomoci každého
producenta odpadů to nezvládneme.

DĚKUJEME, že spolupracujete.
Takto to ovšem nepůjde!!!
A jak plánujeme do
budoucna?
Podaná žádost na zakoupení
velkoobjemových kontejnerů
nám nebyla schválena, ale
jsme v pořadníku
náhradníků.
Věříme, že vláda navýší
alokaci na tento dotační titul
a požadovanou částku
obdržíme. Pokud se tak
stane, plánujeme zakoupit i nosič kontejnerů a být si
soběstační v likvidaci odpadů.
Nešvar vyhazovat odpad mimo určená místa stále
přetrvává, a proto jsme nechali zpracovat nabídku
na kamerový systém. Ukládané finanční postihy jistě
brzy investici vrátí zpět do rozpočtu obce.
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Spolkový život
Hasiči a hasičská mládež
Letošní situace, která se postupně mění byla citelně znát i mezi
hasičskou mládeží. Jistě si vzpomenete na vynikající dosažené
sportovní výsledky z minulých let. I letos se družstva mladých
hasičů intenzivně připravovala, ale rozhodnutí okresního
sdružení bylo nekompromisní ZRUŠENY soutěže VC OSH
pro rok 2020. Tato situace byla stejná i v kategorii dospělých.
Naše družstvo se ovšem rozhodlo pokračovat v přípravě a
využít pohárových soutěží mimo okres Přerov.
Letošní sezóna byla pro naše hasičky v mnoha ohledech
jiná. Kvůli koronavirové situaci bylo zrušeno mnoho
závodů včetně VC Přerova, které se holky každoročně
účastnily. Pohárové soutěže však probíhají a holky neotálí.
Celkově se zatím ženy ze Stříteže zúčastnily 8 závodů.
Sezónu zahájily 10. července na partutovickém zetku, kde
vybojovaly třetí místo. Letos se holky rozhodly zkusit štěstí
i na extralize ČR v Olšovci a umístily se na krásném 10.
místě s časem 18,13. Zatím nejlepší dosažený čas byl 17,53
a to v Provodovicích, kde holky skončily na bedně.
Autor: Barbora Tóthová, Aneta Šatánková

Soutěže:
10.7. Partutovice Z
19.7. Leskovec
1.8. Krhová, Semetín
15.8. Rožnov
16.8. Olšovec
22.8. Provodovice
30.8. Lešná

Mladí hasiči bojovali na pohárových soutěžích
převážně mimo okres Přerov. Na soutěži v Odrách
obsadili 2.místo, v Ludslavicích 12. místo a
v Patutovicích 5. a 3. místo. V září se konalo
okresní kolo v Hranicích a na hřišti Soběchleb,
kde mladší žáci obsadili 2.místo a starší žáci
3.místo.
Není snadné udržet kolektiv bez soutěží, ale
současná situaci neumožňuje vhodnější řešení.
Přeji mladým hasičům, aby se nevzdávali a stále
se snažili udržet dobrou partu.

Další hasič v chomoutu!!!!
Přestože nám většinu veselí bylo
upřeno a nařízená opatření
zabránila pořádat mnoho akcí, tak
manželský život okouzlil člena
našeho sboru. Trochu netypicky,
ale za krásného pondělního
poledne vstoupil do svazku
manželského bratr Tomáš
Perutka. Bývá zvykem společně
podpořit vykročení do společného
života a ani v tento den tomu
nebylo jinak.
Přejeme mnoho štěstí novomanželům
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Spolkový život
Tělovýchovná jednota

Cyklovýlet na Slezskou Hartu
Už pošesté v řadě jsme podnikli společný cyklovýlet.
Tradičně poslední červencový pátek jsme se sešli na
točně před mateřskou školou, abychom naložili bicykly
do cyklobusu a šlápli do pedálů. Tentokrát jsme se
nechali dovézt k přehradě Slezská Harta, odkud jsme se
více méně společně, vraceli zpátky do naší vísky. Terén
byl členitý, takže se náš peloton občas roztrhal na menší
skupinky, vždycky jsme se ale znovu setkali na
domluvených místech. První zastávkou s občerstvením
byl
známý
Davidův mlýn
v Těchanovicích.
Někdo si dal
kávičku, někdo
pivo a jelo se dál.
Následující
společnou
přestávkou byl
autokemp
na
Hadince. Tou dobou už sluníčko docela pálilo, takže
„jedno“ vychlazené a orosené neodmítl vůbec nikdo.
Taky jsme se tu domluvili, že nepojedeme přes

Spálovský mlýn a Mariastein, ale budeme se
držet podél řeky až do Lipné. Jelo se tudy
příjemně, protože terén byl mírný a ve stínu.
Poslední a nejdelší pauzu jsme si
domluvili v kiosku Na mlýně v Partutovicích.
Už s předstihem jsme je telefonicky varovali, že
je nás moc a máme velký hlad a žízeň. Pravda,
chvilku trvalo, než všichni dostali to, co si
objednali, ale obsluha kmitala na sto procent a
spokojení byli nakonec všichni. O tom, že je
cyklistika u nás populární a mají ji rádi velcí i
malí, svědčí fakt, že ani letos nebyl žádný
problém naplnit autobus do posledního místa. A
věřím, že stejné to bude i příští rok, ať už
pojedeme kamkoliv.
Poslední a nejdelší pauzu jsme si domluvili
v kiosku Na mlýně v Partutovicích. Už
s předstihem jsme je telefonicky varovali, že je nás
moc a máme velký hlad a žízeň. Pravda, chvilku
trvalo, než všichni dostali to, co si objednali, ale
obsluha kmitala na sto procent a spokojení byli
nakonec všichni. O tom, že je cyklistika u nás
populární a mají ji rádi velcí i malí, svědčí fakt, že
ani letos nebyl žádný problém naplnit autobus do
posledního místa. A věřím, že stejné to bude i příští
rok, ať už pojedeme kamkoliv.
Mgr.Jiří Jordán
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Téma – Startegické plánování rozvoje obce
Připravovat projekty na několik let dopředu není určitě jednoduché, ale velice důležité. Jelikož nemáme
jisté kolik peněz obdržíme, nelze stanovit ani samotné zahájení projektu. Jsem ovšem přesvědčen, že je
nutné ujasnit priority a připravit projekty, aby bylo možné žádat o případné dotační podpory. Také nelze
čekat pouze kdy a který dotační titul bude vypsán, jelikož každý rok se situace mění.
Hodnocení a seznámení s výsledky dotazníku bych začal stručnou rekapitulací.
Trvání dotazníku: od 26.3. do 30.6.
Uveřejnění: listinný ve zpravodaji, podatelna OÚ, elektronicky na stránkách
obce
Vyplněných
Občanů obce: 844
dotazníků: 59
Informace o dotazníku: zpravodaj, stránky obce - aktuality, mobilní rozhlas
Otázek: 13 + možnost připomínky
Pohlaví:

Bydliště:

Muž
Žena

33
26

v obci
mimo

55
4

Kde pracujete:
v místě
bydliště

Povolání:
Věk:

do 15
16-25
26-49
50-64
65 a více

2
2
26
22
7

20

dojíždím do
práce,školy

39

student
zaměstnanec
OSVČ
nezaměstnaný
důchodce
jiní

3
33
7
0
10
6

Školství
Činnost spolků
Kultura a spol.život
Kryté sportoviště
Venkovní sportoviště
Další aktivity
Zákl.umělecká škola
Mateřská škola
Základní škola
0

10
Velmi dobrý

20
Dobrý

30
Špatný

40
Velmi špatný

50

60

70

Nevím

Školství je vnímáno jako dobře fungující. Díky novým možnostem vnitřního i venkovního sportoviště lze vidět
vysokou úroveň vyžití a vynikající činnost spolků a spolkového života.
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Téma – Startegické plánování rozvoje obce
Bydlení, infrastruktura
Místní rozhlas
Veřejné osvětlení
Internet
Elektrická energie
Zemní plyn
Kanalizace
Vodovod
Místní památky
Chodníky
Místní komunikace
Možnost nájemního bydlení
Stav.pozemky pro venkovské bydlení
0

10

Velmi dobrý

Dobrý

20

30

Špatný

40

Velmi špatný

50

60

70

Nevím

Přestože chybí možnost nájemního bydlení, zajištění stavebních parcel pro nové bydlení, tak
infrastruktura je na vysoké úrovni. Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu byla správně
vynaloženou investicí. Bohužel chybějící kanalizace je velice vnímána jako zásadní nedostatek.
V návaznosti na výstavbu kanalizace je realizace vybudování dopravní infrastruktury. Chybějící chodníky
jsou již několik let velkým trnem.

Služby, občanská vybavenost, kvalita života
Možnosti pro podnikání
Komunikace mezi OÚ a občany
Mezilidské vztahy v obci
Pracovní příležitosti
Veřejná doprava
Hřbitov
Pošta
Drobné provozovny
Hostinec
Veřejné stravování, jídelna ZŠ
Obchod
Sociální služby (péče o seniory,občany v nouzi)
Zdravotnictví
0
Velmi dobrý

Dobrý

10
Špatný

20

30
Velmi špatný

40

50

60

70

Nevím

Velice kladně hodnotíme Služby a občanskou vybavenost. I zde se rádi spoléháte na lékaře, poštu, místní
obchod a obecní úřad. Chybějící možnosti pro podnikání a pracovní příležitost snad zajistí uvolnění
nakládání s areálem zemědělského družstva.
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Téma – Startegické plánování rozvoje obce
Životní prostředí
Možnosti odstraňování odpadů
Stav krajiny v okolí obce
Zadržování a využití dešťových vod
Vodní toky
Stav ovzduší
Výsadba ovocných stromů
Stav veřejných prostranství
Celkový stav životního prostředí
0
Velmi dobrý

10
Dobrý

20
Špatný

30

40

Velmi špatný

50

60

70

Nevím

Z odpovědí je patné, že jsou nastaveny velice dobré podmínky pro likvidaci odpadů. Bohužel to nám
nenahradí žalostný stav nakládání s vodami. Vodu vnímáme jako velký problém budoucnosti. Životní
prostředí v obci je vnímáno ke spokojenosti.

A co potřeba vylepšit?
Které oblasti je nutno rozvíjet-školství,sport a kultura
Podpora činnosti spolků
Rozšíření nabídky kulturních akcí
Venkovní sportoviště
Nabídka kroužků zájmové činosti pro děti
Zákl.umělecká škola
Mateřská škola
Základní škola
0

10

Velmi důležité

Důležité

20
Podstatné

30
Nepodstatné

40

50

60

70

Nazajímá mě

Na poli školství, kultury a sportu je důležité pokračovat v nastavené práci. I zde je nutná vzájemná
spolupráce obce, školy a spolků, abychom mohli nabídnout nejen svým dětem kvalitní možnosti a zázemí
pro život v obci.
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Téma – Startegické plánování rozvoje obce
Které oblasti je nutno rozvíjet-bydlení, infrastruktura
Lesní a polní cesty
Místní rozhlas
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Bydlení pro seniory
Sociální bydlení, nájemní byty
Příprava parcel pro bydlení
Kanalizace
Vodovod
Cyklostezky
Chodníky
Místní komunikace
Místní památky
Hasičská zbrojnice
0

10

Velmi důležité

20
Důležité

30
Podstatné

40
Nepodstatné

50

60

70

Nazajímá mě

Infrastruktura jako nejdůležitější prvek spokojeného života v obci patří také k největším rozpočtovým
položkám. Projektové práce na kanalizaci již byly zahájeny a po dokončení bude patrné, kde můžeme
zahájit přípravu dopravní infrastruktury, po které tolik voláte. Hasiči u místních občanů získali velikou
podporu za svou práci od rozsáhlého požáru v Háji a při likvidaci následků povodní a přívalových dešťů.
Pro činnost i techniku ovšem stále nemají žádné vyhovující zázemí.
Přestože se objevují odpovědi nepodstatné / nezajímá mě, tak v převážné většiny vnímáme i další oblasti
nutné dále rozvíjet.
Několik z mnoha připomínek občanů:

-

velký problém Stříteže je nemožnost sehnání bydlení v obci pro mladé lidi, kteří zde chtějí žít..
nutné vybudování kanalizace, zajistit úpravu vodního toku Ludina, vybudovat alespoň hlavní chodník na hřbitově,
zajistit odstranění nefunkčního plotu okolo fary, který hyzdí okolí kostela a cestu ke hřbitovu.
chybí přechod pro chodce u MŠ a OÚ. Ocenila bych chodník před OÚ, aby se děti nemotali mezi zaparkovanými auty a
nemuseli vstupovat do cesty. S napojením k mostku přes potok. Opatření ke snížení, dodržování rychlosti u školy a OÚ.
Zrcadlo u Hrabalového směr Hranice. Kontejner na kovový odpad. Přeji mnoho úspěchů.
doporučila bych přechod pro chodce na hlavní silnici u obecního úřadu, vhodné by bylo též vysekání a ev. terénní
úprava koryta celého potoka.
Velmi chybí chodník od začátku obce na dolním konci až po křižovatku na Kocandu. Zároveň v místech kolem této
křižovatky upravit rychlost aut na hlavní cestě.
Chybí chodníky na hlavní cestě. Stává se, že volně pobíhají psi - útočí na děti jdoucí ze školy
velmi kladně hodnotím společenský život v obci který funguje zásluhou činnosti spolků a s velkou podporou obce.
Současně žijeme obklopeni krásnou přírodou, kterou je nutno chránit.
k odpadům Sběrný dvůr byl byly super investice,i když svoz odpadů je špičkový
chybí venkovní herní prostor pro rodiče s malými dětmi, nevyužitý tenisový kurt, veřejné osvětlení předimenzováno

-

Důležité je začít kanalizaci a pozvolna uvažovat o rozšíření parkoviště u obecního úřadu. to ostatní není důležité

-

-
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Spolkový život
Valná hromada a volby výboru
Tělovýchovné jednoty
Každý rok hodnotí spolky výsledek své celoroční práce a
připravují činnost na další období. Mimořádná opatření
neumožnila připravit výroční valnou hromadu TJ dříve,
než v pátek 7.sprna. Sice pozdě, ale s větší vážností a
důležitostí bylo nutné svolat členy spolku, protože letošní
rok je rokem volebním.
O tom, jak je mnohdy složité vyhledat kandidáty do
vedoucích funkcí není třeba mluvit, ale je potřeba tyto
místa obsadit pro zachování fungování spolku.
TJ v obci byla založena roku 1993 a do funkce
předsedkyně byla zvolena Naďěžda Šváčková. Po
dlouhým 27 letech na této pozici dokázala mnoho práce.
Díky nadšení a energii Naděždy Šváčkové, patřila TJ
Střítež i přes nedostačující sportovní zázemí mezi
nejaktivnější vesnické jednoty v kraji. Za což ji patří velké
poděkování.
Není lehké ukončit
mnohaletou práci,
která se stane
nejen koníčkem,
ale srdcovou
záležitostí. Přesto
je důležité předat
odkaz dalším
generacím, které
jsou připraveny
pokračovat v započaté
práci. Za dlouholetou
činnost předsedkyni
poděkovali členové
spolku.
Obec Střítež nad Ludinou
děkuje paní Šváčkové za
dlouholetou práci. Přeje
klidné chvíle a příjemné
okamžiky při sledování
dosažených úspěchů
střítežského spolku,
kterému byla před lety
zakladatelkou.

Do funkce předsedy Tělovýchovné jednoty byl
zvolen Ing.Bedřich Čoček. Členy výboru na další
čtyřleté období jsou Ludmila Šrámková, Romana
Šatánková, Mgr.Eva Wolframová, Mgr.Jiří Jordán,
Martina Hapalová, Daniela Krajčová.

V současnosti jsou podmínky pro sportování v naší
obci na velice dobré úrovni, musíme jen doufat, že
děti i dospělí pod vedením nového předsedy budou
mít chuť vybudovaná sportoviště využívat.
Pod hlavičkou TJ Střítež nad Ludinou na
sportovním poli reprezentují obec děti v atletických
disciplínách, v běhu Medvědí stezkou a florbalisté.
Dospělí v týmech volejbalistů, hokejistů, fotbalistů
a nově po otevření tělocvičny i badmintonisté.
Mnohé zapojení je jistě příslibem kvalitního
rozvoje sportu a mládeže v naší obci
Nejen předsedovi, ale i celému výboru spolku
přejme mnoho elánu a nasazení do nadcházejících
let v této dobrovolné činnosti.
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Střítežská farnost
Střítežská farnost dokončuje vnitřní
opravu kostela.
Stavební úpravy (rekonstrukce podlahy) a úprava liturgického
prostoru presbytáře (kněžiště) v kostele sv.Matouše ve Stříteži n/L.
byly schváleny liturgickou komisí olomouckého arcibiskupství v
říjnu 2018, dle projektu Ing.arch.Roubíkové z olomouckého
arcibiskupství.
Oprava vnitřku kostela byla zahájena novou elektroinstalací v době od 23.11.2019 do 6.12.2019,
podle projektu zpracovaného a darovaného Liborem
Mrkvou ml. Dohled a elektrorevizi zajišťoval Jaroslav
Dresler z Jindřichova.
Od 28.1.2020 bylo postupně prováděno rozebírání lavic
a dlažby, vystěhování inventáře a jeho dočasné
uskladnění z části na faře (sochy, obrazy a drobný
inventář), lavice a stoly v garážích hasičárny obce a
bývalého ZD. Vše provedli farníci svépomocně.
Podlahu zrekonstruovala firma SAS4REAL HraniceSlavíč, zastoupena jednatelem firmy panem Jaroslavem
Tvrdoňem ze Slavíče v době od 10.2.2020 do 22.2.2020. Dlažbu dodala firma JAS Valašské Meziřící.
Malíři pracovali od 24.2.2020 do 13.3.2020, kdy odjeli
na neděli domů do Polska, a už se nemohli vrátit
z důvodu uzavření hranic kvůli virové pandemii. Práce
v kostele však pokračovaly - pokládala se dlažba, která
byla dokončena 18.4.2020, místními řemeslníky se
opravovaly omítky a různé drobné opravy. Poškozené
části dřevěných soch opravil Matouš Mlčák. Obětní stůl
zmenšil a opravil Libor Mík. Opravy omítek soklů v lodi
kostela a na kůru provedli Jiří Mlčák, Bohumír Škrhla
a Štefan Tóth. Lavice dosud opravuje Libor Mík a
montáž bude provádět spolu s Bohumírem Škrhlou.
Doplnění elektroinstalace a budoucí zapojení topení
do lavic: Karel Šváček. Montáž bočních svítidel: Jan
Šenk. Od 28.4.2020 se s provizorním vybavením
mohla již v kostele sloužit mše svatá. Po otevření
hranic s Polskem, po ukončení covidové karantény,
se vrátili malíři, kteří od 4.6. do 8.6.2020 dokončili
výmalbu kostela a namontovali lustry. Souběžně
s dokončovacími pracemi malířů již v sobotu
6.6.2020 dobrovolníci z řad farníků začali se
stěhováním inventáře, montáží svítidel a úklidem.
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Střítežská farnost
V neděli 7.6.2020 byla již sloužena mše svatá v uklizeném a vyzdobeném kostele, prozatím se židlemi
místo lavic.
Za to, že se oprava vnitřku kostela podařila v tak krátké době vděčíme všem, kteří se na organizaci a
pracích podíleli.
Velkou zásluhu na této opravě kostela má dnes již bývalý děkan a administrátor naší farnosti P.Janusz
Lomzik, který zajistil řemeslníky z Polska (elektrikáře a malíře), lustry, svítidla a podílel se na výběru
dlažby. Do služby v Polsku ( po 21 letech služby v ČR) se měl vracet již v prosinci 2019, ale z důvodu
naší opravy kostela si vyžádal odklad do července 2020. Na organizaci oprav a prací řemeslníků a
brigádníků se s ním dále podíleli Libor Mík a Ludmila Šatánková. Koordinaci s jednatelem firmy panem
Jaroslavem Tvrdoněm zajišťoval Libor Mík.
Bez ochoty a práce místních řemeslníků, dobrovolníků
z řad farníků by se oprava neobešla.
Před započetím oprav museli vystěhovat veškerý
inventář, rozebrat lavice a dlažbu, vše odvézt, uskladnit
a zase zpět nastěhovat. Na dobrovolných pracích se
podíleli většinou nejvíce příslušníci rodin: Hapalové,
Hynčicové, Míkové, Mlčákové a Šatánkové. Úklid po
řemeslnících prováděly některé členky úklidových
skupin kostela, členové scholy a další dobrovolnice.
Pomáhali i pracovníci obce. Seznam dobrovolníků by
byl dlouhý, všechny jmenovitě neuvádíme, abychom na
někoho nezapomněli.
Oprava byla financována z kostelních sbírek a jednotlivých darů.
Zůstal ještě menší dluh a před námi je úhrada nových sedáků do lavic
a za opravu a montáž lavic.
Střítežská farnost děkuje všem dárcům za finanční prostředky,
děkuje všem těm, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli svou pomocí
na opravě vnitřku kostela (řemeslné práce, stěhování inventáře, úklid,
přepravy materiálů, dovoz vody a nafty a další pomocné práce).
Děkujeme vedení obce za vstřícnost a pomoc, ředitelství základní
školy za dočasné zapůjčení židlí do kostela a společnosti Hranicko
a.s.Střítež n.L. za propůjčení garáže.
Všem patří veřejné poděkování nás všech, protože kostel je nejen
církevní, ale i místní památkou a dominantou obce. Z kronik farnosti
i obce se můžeme dovědět, že Střítežáci byli vždy aktivní a ochotni
pomáhat dobré věci, a proto nás těší, že je tomu tak i v dnešní nelehké
a sobecké době.
Ludmila Šatánková
členka ekonomické a pastorační rady farnosti
31.8.2020
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!!!!!! Střítežské hody a kolotoče jsou připravené !!!!!!
Přestože stále čekáme na vývoj situace v důsledku
koronavirových opatření, tak Vás všechny zveme na
tradiční hodové oslavy.
Původní program jsme museli upravit, ale jsme
přesvědčeni, že se všichni pobavíme.
Sobota
od 9:00 hod volejbalový turnaj
v 17:00 hod hodová zábava před Sokolovnou
Vojta Lév se skupinou ANONYM
Neděle
v 9:30 hod mše svatá kostel sv.Matouše
od 14:00 hod dechová hudba Partutovjanka
ve 14:30 hod požehnání
Pouťové atrakce pro naše děti jsou připraveny.
Občerstvení opět zajištěno místními spolky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Proběhne 7.-9.října 2020.
Svoz komunálního odpadu
Svoz pytlů s plastovým odpadem
Velkoobjemový sběr / kontejnery
Kulturní akce v obci
Sportovní akce
Dny v týdnu
2020

říjen

listopad

Týden
Ne

číslo

prac.
Dnů

3

4

40

2

10

11

41

5

17

18

42

5

23

24

25

43

5

29

30

31

44

4

1

44

0

4

5

6

7

8

45

5

Po

Út

St

Čt

Pá

5

6

7

1

2

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

26

27

28

2

3

So

9

10

11

12

13

14

15

46

5

16

17

18

19

20

21

22

47

4

23

24

25

26

27

28

29

48

5

49

1

1

2

3

4

5

6

49

4

7

8

9

10

11

12

13

50

5

14

15

16

17

18

19

20

51

5

21

22

23

24

25

26

27

52

3

28

29

30

31

53

4

30

prosinec

- autoservis - osobních a dodávkových
vozidel, příprava vozidel na STK
- pneuservis - osobních a dodávkových
vozidel
- servis klimatizací - kontrola funkce, těsnosti a
dezinfekce ozonem
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