ZÁŘÍ 2016

Oslavy 70. výročí fotbalu ve Stříteži nad Bečvou
V sobotu 27. srpna od 12 hod. proběhly za krásného počasí
oslavy 70. výročí založení oddílu kopané v naší obci. Na oslavy jsme se snažili pozvat všechny bývalé i stávající členy a
hráče, vše bylo navíc plakátováno a vyvěšeno na webu obce
a kabelové televizi. Pokud jsme však na někoho zapomněli,
tak se omlouváme, nebylo to úmyslně.
Oslavy byly zahájeny proslovem předsedy TJ Sokol Střítež z.s.
Tomášem Folvarčným, následně předsedou oddílu kopané
Josefem Balážem. V obou proslovech, stejně jako v diskusi,
zazněla společná témata o tom, že jsme rádi, že sport v naší
obci funguje a to v jakékoliv podobě, že je podporován dle
možností obce, jež má zájem o rozvoj všech jeho podob.
Počet dobrovolníků a těch, kteří jsou ochotni něco dělat, se
však rok od roku snižuje. V současné době má celý oddíl
kopané bohužel jen jeden soutěžní tým, který hraje Okresní
přebor mužů a je z větší části tvořen vlastními hráči, kterých
bychom přivítali více a to jak na tréninku, tak na samotných
zápasech. Před sezónou dalo více domácích hráčů příslib
častější docházky, ale realita je trochu jiná. Rádi bychom to
změnili. V proslovech zaznělo zároveň i to, že je nutno
obnovit mládežnickou kopanou v naší obci a v průběhu oslav
proběhl první nábor, který bude následně pokračovat i v naší
mateřské škole. Areál Pod Hostýnem si zaslouží za své
dlouholeté služby pro fotbalisty, hasiče a tenisty již generální
opravu. I přes všechny snahy správců a dobrovolníků jsou
sociálky, kabiny a sprchy ve velmi špatném stavu. V plánu
rozvoje obce 2016 – 2020 se umístila generální oprava
areálu jako priorita obce dost vysoko. Víme, že nová krásná
sokolovna nalákala v roce 2009 nové děti i další složky ke
cvičení a věřím, že nejinak by tomu mohlo být i ve sportovním areálu s potřebným moderním zázemím a klubovnou. Musíme ale všichni společně chtít a táhnout za
jeden provaz. Čekat, že nám samo něco spadne do klína
nebo za nás někdo něco udělá či zorganizuje, je špatné.
Pozitivem může být, že přes prázdniny chodí do areálu Pod
Hostýnem spousta rodičů s dětmi a ty kopou do toho kulatého nesmyslu a střílí branky. Je vidět, že je to baví a to je
super.
Po slavnostním obědě pokračoval program od 13 hodin
turnajem fotbalových přípravek, ročníky 2007 – 2008. Čtyři
týmy Vidče+Střítež, Zubří, Vigantice a Valašská Bystřice hrály
systémem každý s každým. Pěkný fotbal nalákal do areálu
přes 250 rodičů a diváků. Turnaj pomyslně vyhrálo Zubří, jež
jen jednou remizovalo, náš společný tým Vidče+ Střítež porazil Valašskou Bystřici 7:3, na penalty porazil Vigantice a jen
se Zubřím prohrál 0:2. Skončili jsme tedy pomyslně na pěkném 2.místě. O umístění ale v tomto turnaji vůbec nešlo.

Šlo o to, strávit slunečné a sportovně příjemné odpoledne,
a to si myslím, že se podařilo.



Od 15 hod. byly pro všechny děti připraveny soutěže, hry a
první neoficiální nábor dětí, jež měl na starosti Matouš
Melichařík. Oddíl kopané má již zajištěny 2 trenéry mládeže.
Od 17 hod. začalo mistrovské utkání OP mužů TJ Sokol Střítež
n.B. : Bynina. Výsledek již jistě všichni víte, remizovali jsme
2:2 a poté trochu smolně prohráli na penalty. Zapomněli
jsme asi hráčům Byniny říci, že přijeli na oslavy 70. výročí a
nemají být tak zarputilí. V závěru zápasu nám chybělo i trochu toho fotbalového štěstí a to, když jsme v poslední
minutě řádné hrací doby hlavičkou trefili levou tyč soupeřovy branky a poté v rozhodující penaltě skončil náš míč
bohužel na břevně.



Oslavy byly ukončeny večer přátelským posezením u hudby.
Závěrem děkuji všem návštěvníkům a příznivcům fotbalu za
jejich účast a podporu. Děkuji ale i všem organizátorům a
pomocníkům za jejich práci. Jen pro Vaši představu, za celý
den se vydalo přes 200 obědů + dalších pochutin z bufetu,
vytočilo se 9 beček piva Radegast + bečka hlavně u dětí
oblíbené malinovky a nepočítaně kofoly. Pevně věřím, že se
společně nadechneme do dalších let a k větší členské funkční
základně. Relativně velká účast na této akci je snad příslibem
do dalších let.
Ing. Pavel Gerla, místopředseda TJ Sokol Střítež z.s.

www.striteznb.cz
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Na přelomu července a srpna se konal tábor ve
Videčkách pro děti ze Stříteže a okolí. Sedm nocí se místo
postýlky v pokojíčku ukládaly děti v týpí s ohništěm
uprostřed. Po loňském ročníku s rytířskou tématikou byl ten
letošní inspirován světem pohádek. Zjednodušeně byl každý
táborový den ve znamení jednoho pohádkového příběhu,
který děti provázel od ranní rozcvičky až po večerní táborák.
Například v den věnovaný příběhu O perníkové chaloupce
měly děti za úkol sestavit vlastní funkční (!) pec z jílu, na které
si pak připravili večeři. Jiný den pak po vzoru krále z pohádky
Sůl nad zlato museli vařit bez soli. V podobném duchu se nesly
i další táborové dny. Do tohoto dění byli aktivně zapojeni i
rodiče dětí a kamarádi. Jejich úkolem bylo vždy večer sehrát
divadelní představení na téma předem vybrané pohádky.
Každý den po večeři se tedy na táboře hrálo divadlo. Rodiče
byli velmi vynalézaví. Pilně pilovali text a měli připravené
nejen kulisy ale i neuvěřitelné kostýmy a rekvizity. Vždy bylo
vyprodáno a potleskem se nešetřilo. Během závěrečného
táboráku se role otočily a v pozici diváků se ocitli rodiče,
kterým děti, vedoucí a organizátoři tábora sehráli
dramatizace pohádek, nutno dodat, že ve velmi netradičním
pojetí. O zábavu tak bylo dobře postaráno.
Podobně jako loni věnovali děti spoustu času honbě za
bobříky - chytali pstruhy a raky v potoce, učily se morseovku,
zdravovědu, vázání uzlů, zacházení s nožem a sekerou,
rozdělávání ohně bez papíru a lukostřelbu. Dále trénovali
zpěv písniček, fyzičku a týmovou spolupráci. Vyřádily se ve
spoustě nápaditých táborových her a samozřejmě nechyběla
ani oblíbená noční hra plná světýlek a bludiček.
Počasí dětem přálo jen částečně. Tábor si prožil i dramatické
chvíle, kdy již během druhého dne přišly přívalové deště.
Hrozilo nebezpečí rozvodnění potoka a vyplavení tábora,
proto proběhla blesková evakuace do místní Sokolovny. Zde
se táborníci důkladně vysušili a dvakrát i přenocovali. To co
bylo pro vedoucí a rodiče komplikací, vnímaly děti spíš jako
vzrušující dobrodružství a na náladě v táboře se to
neprojevilo. Další dny se počasí již umoudřilo a táborníkům
vše vynahradilo.
Velké díky a uznání patří především všem organizátorům,
kteří umožnili dětem prožít táborový týden, na který se
nezapomíná. Nezbývá než věřit, že i příští rok bude tradice
rodinných táborů ve Videčkách pokračovat.

V tomto článku bychom Vás chtěli informovat o některých
skutečnostech, týkajících se nakládání s odpady v naší obci.
Nejprve se zaměříme na nedostatky při odkládání odpadů do
kontejnerů na tříděný sběr.
Kontejnery na sběr papíru jsou určeny pro PLOCHÉ papíry
nevelkých rozměrů (noviny, časopisy, sešity, letáky, ...), které se
po vhazování přirozeně vrství bez nežádoucích vzduchových
mezer. Rozhodně tedy není vhodné papíry, které mají skončit v
kontejneru, zmačkat. Vrcholně nevhodné je vhazovat do
kontejneru celé kartonové krabice, poskládané na plocho tak,
aby prošly vhazovacím otvorem. Tyto krabice pak v kontejneru
"expandují" a zabírají příliš mnoho místa. Několik větších krabic
dokáže kontejner zcela zaplnit (v podstatě vzduchem) a obci
zbytečně rostou náklady na odvoz. Nechcete-li s kartonovými
krabicemi čekat na jarní a podzimní svoz odpadu nákladními
auty, prosíme rozřežte je nožem podél všech hran (z jedné
krabice vznikne 12 kartonových obdélníků) a teprve takto
zpracované vhoďte do kontejneru.
Do kontejnerů na plasty je třeba vhazovat láhve až poté, co byly
sešlápnuty - vejde se jich pak podstatně více a obci se šetří
náklady na odvoz. Velké plastové výrobky, které neprojdou
vhazovacím otvorem, není vhodné pokládat na zem vedle
kontejneru. Vzniká tak vlastně smetiště, které kazí vzhled obce.
Nechcete-li takovou věc rozřezat na menší kusy, počkejte raději
na jarní a podzimní svoz odpadu nákladními auty.
Není počítáno s tím, že občan naplní sám celý kontejner. Máte-li
výjimečně tak velké množství odpadu, buď ho dávejte do
kontejneru postupně delší dobu po malých částech, nebo
využijte pytlů na tříděný sběr.
Na poště si můžete nově vyzvednout kromě obvyklých pytlů
na papír sklo, plasty a nápojové kartóny i šedé pytle, kam se
mohou ukládat konzervy, víčka od lahví, nádoby od kosmetiky
a plechovky od nápojů. Pytle se budou sbírat každý měsíc při
pravidelném svozu tříděného sběru. Zatím neřešíme
aluminiové odpady, je možné, že postupně budeme sbírat
odděleně i aluminiový odpad. Také uvažujeme o umístění
kontejnerů na kov na jednotlivá sběrná místa. Vycházíme z
toho, že plechovky a podobný kovový odpad do směsného
komunálního odpadu prostě nepatří. Závěrem bychom chtěli
upozornit na zdánlivě samozřejmou zásadu, že při třídění
odpadů je třeba je dávat kam patří, tedy plasty do kontejnerů
na plast, bílé sklo do kontejnerů na bílé sklo, barevné sklo do
kontejnerů na barevné sklo , a tak dále……
RNDr. Ivan Lexa
Ing. Martin Beneš
www.striteznb.cz
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Obecní úřad Střítež nad Bečvou ve spolupráci s firmou
SITA CZ a.s. pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU !
PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů
na komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.
Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné
nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky,
teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky,
desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící
prostředky na okna a WC, zaolejované hadry, apod.

Dále můžete odevzdat velkoobjemový odpad a EEZ
Velkoobjemový odpad – např. koberce, nábytek, oblečení, také
pneumatiky. EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – např. televize,
ledničky, rádia, monitory.
Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány
vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících míst
v obci podle tohoto časového harmonogramu:
Datum

15.10.2016

místo

hodina

pod hřbitovem

8:00 - 9:00

točna autobusů

9:00 - 10:00

na dolním konci

10:00 - 11:00

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s
platnými předpisy.
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smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. (IV-12-8012501, Střítež n. B., Lašák,
p. č. 951/35, NNK) mezi obcí Střítež nad Bečvou, č. p. 193,
756 52 Střítež nad Bečvou, jako stranou budoucí povinnou a
ČEZ Distribuce a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 jako stranou budoucí oprávněnou. Výše jednorázové náhrady za zřízení práv odpovídajících věcnému
břemeni bude činit 1210,- Kč včetně DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej pozemku p. č.
1497/29 o výměře 46 m2 v k. ú. Střítež nad Bečvou.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na odkoupení části
pozemků p. č 1518 a 1514 v k. ú. Střítež nad Bečvou o výměře
cca 280 m2 za kupní cenu 20,- Kč/m2 od spoluvlastníků pozemku p. Jaroslava Kopřivy, a manželů Jaroslava a Marie
Kopřivových, všichni trvale bytem ve Stříteži nad Bečvou č. 68.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zadáním vypracování
geometrického plánu a vypracováním a podepsáním kupní
smlouvy.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN č. IV-12-8010688
Střítež nad Bečvou, p.č.1489 Štusek, NNK v k. ú. Střítež nad
Bečvou na parcele 10/2, ostatní plocha mezi obcí Střítež nad
Bečvou , č. p. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou, jako stranou
povinnou a ČEZ Distribuce a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 jako stranou oprávněnou. Výše
jednorázové náhrady za zřízení práv odpovídajících věcnému
břemeni činí 1210,- Kč včetně DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN v k. ú. Střítež nad
Bečvou. (Hanák) č. IV-12-8011625/003. p. č. 922/5, NNK mezi
obcí Střítež nad Bečvou, č. p. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou,
jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce a. s., Děčín, Děčín IV
– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 jako stranou oprávněnou
na parcelu 927/25 v k. ú. Střítež nad Bečvou. Výše jednorázové
náhrady za zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni činí
1210,- Kč včetně DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na směnu
pozemku mezi obcí Střítež nad Bečvou a Ing. Daliborem
Švecem, Střítež nad Bečvou č. p. 130. Pozemek č. 70/34 o
výměře 1387 m2 ve vlastnictví Ing. Dalibora Švece bude
směněn za stejnou výměru 1387 m2 z parcely č. 219/1 ve
vlastnictví obce. Pozemky se směňují bez doplatku.
- Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zlínského kraje.
Zlínským krajem byl vyhlášen program Dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů Zlínského kraje, RP 12-17 pro rok 2017.
Způsobilé výdaje projektu jsou mimo jiné i nákup elektrocentrály o
minimálním výkonu 6kW.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na
nákup elektrocentrály na program Dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů Zlínského kraje, RP 12-17 pro rok 2017.
-Zpracování studie odtokových poměrů v k. ú. Střítež nad Bečvou.
Státní pozemkový úřad, pobočka Vsetín, nechá vypracovat Studii
odtokových poměrů pro obec Střítež nad Bečvou, která identifikuje
problémová místa, popíše a navrhne možná opatření a bude sloužit
jako podklad pro pozemkovou úpravu a pro využití Povodím
Moravy pro projekt rekonstrukce Střítežského potoka.
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o
zpracování studie odtokových poměrů v k. ú. Střítež nad
Bečvou Státním pozemkovým úřadem, pobočka Vsetín.
- Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci aktualizace Územního
plánu obce Střítež nad Bečvou žádost paní Dany Krausové,
bytem Valašské Meziříčí, Havlíčkova č. 1170 na změnu využití
území z plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby na plochu
pro individuální bydlení na parcele č. 221/1 v obci a k. ú. Střítež
nad Bečvou. Náklady spojené s pořízením změny využití území
hradí žadatelé.
- Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společnosti
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,

Výběr z usnesení
z 30. zasedání Rady obce Stříteže nad Bečvou
konaného dne 20. 7. 2016
- Rada obce schvaluje nabídku firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o.,
Štefánikova 2664, 760 01, Zlín, na nákup 5 ks odpadkových
košů Classic 50l za cenu 5 747,50 Kč vč. DPH a dopravy a
odkládá nabídku na nákup 3 ks polyethylenových kontejnerů
KTS 1,5 – S šedá.
- Rada obce bere na vědomí přípravu prodloužení a doplnění
vedení veřejného osvětlení v obci na Záhumení a na dolním
konci obce.
- Rada obce odkládá žádost o nájem bytu pana Marka Basela
trvalé bydliště Střítež nad Bečvou č. 242. Žádost se bude řešit
po revizi ostatních žádostí o obecní byt.
- Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly na dětském
hřišti a doporučuje projednat zprávu o dosavadní činnosti
kontrolního výboru na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Výběr z usnesení
z 31. zasedání Rady obce Stříteže nad Bečvou
konaného dne 10.8. 2016
- Stezka pro chodce a cyklisty ke střítežskému mostu.
K tomuto bodu jednání byl pozván Ing. Leoš Zádrapa, který
zpracovává projektovou dokumentaci na akci ,,Stezka pro chodce
a cyklisty obci Střítež nad Bečvou“. Ing. Zádrapa informoval členy
rady o průběhu zpracování ÚPD – stezka pro chodce a cyklisty ke
Střítežskému mostu. Byly řešeny následující připomínky: - není
dořešen prostor autobusové točny a cesta kolem hotelu Květoň
směrem na dolní konec. Bylo dohodnuto doměřit tento prostor,
zadat zaměření Ing. Hrbáčovi a vyprojektovat chodník a autobusový záliv na točně. Přechod pro chodce k zastávce za mostkem
umístit na nejbližší možné místo od křižovatky.
Trasa stezky pro chodce a cyklisty je beze změn, je upravena trasa v
Rynštoku podle požadavků Správy a údržby silnic. Přemostění
Bečvy – je několik variant, dřevěnou lávku projektant nedoporučuje, jednak pro délku přemostění cca 45 m a také z důvodu
menší trvanlivosti dřeva ve vlhkém prostředí s větší náročností na
údržbu. Jsou dva předběžné návrhy na lávky z železných nosníků.
Bylo dohodnuto: zajistit geologický průzkum podloží břehu Bečvy
pro založení betonových patek lávky a šířka lávky cca 2 m.
- Rada obce bere na vědomí informace Ing. Leoše Zádrapy o
přípravě projektu ,,Stezka pro chodce a cyklisty ve Stříteži nad
Bečvou“ a souhlasí se závěry dikuse: - doměřit tento prostor,
zadat zaměření Ing. Hrbáčovi a vyprojektovat chodník a autobusový záliv na točně. Přechod pro chodce k zastávce za mostkem umístit na nejbližší možné místo od křižovatky.
- Zajistit geologický průzkum podloží břehu Bečvy pro založení betonových patek lávky a šířka lávky projektovat na 2 m.
- Rada obce bere na vědomí informace o akci rozšíření
veřejného osvětlení na Záhumení. Vytyčení sítí bude provedeno v týdnu od 15. 8. do 19. 8. Potom se zaměří konečná trasa
položení kabelu pro veřejné osvětlení.
- Rada obce bere na vědomí rozbor hospodaření Mateřské
školy ve Stříteži nad Bečvou, příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2016.
- Rada obce schvaluje nákup pytlů na kovové plechovky a
souhlasí s tím, aby se dala na vědomí tato možnost občanům.

Výběr z usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou
konaného dne 10.8. 2016
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
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779 00 Olomouc na provedení ,,Studie umístění železniční
zastávky Střítež nad Bečvou“ za nabídkovou cenu 92 000,- Kč
bez DPH s termínem provedení říjen 2016.
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání
ohledně projektové dokumentace na akci ,,Stezka pro chodce
a cyklisty obci Střítež nad Bečvou“ s Ing. Zádrapou a souhlasí
se zadáním inženýrsko geologického průzkumu v místě budoucích základů lávky přes Bečvu firmě Balun geo s.r.o.,
Gromešova 3, 621 00 Brno. Cena zakázky je 43 621,- Kč včetně
DPH.
Konečná verze Programu rozvoje obce byla rozeslána zastupitelům dne 12. 8. V PRO jsou zapracovány i priority podle hodnocení zastupitelů. Tento materiál je pracovní a může se upravovat a
doplňovat podle aktuální potřeby a požadavků.
-Zastupitelstvo obce schvaluje dokument ,,Program rozvoje
obce Střítež nad Bečvou na období 2016 – 2020“.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru o jeho činnosti za období leden až srpen 2016.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Zastupitelstva
obce Střítež n.B. s účinností od 24. 8. 2016 a ruší jednací řád
Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou ze dne 10.11. 2014.







Výběr z usnesení
z 32. zasedání Rady obce Stříteže nad Bečvou
konaného dne 5.9. 2016
- Rada obce schvaluje smlouvu o dílo na akci ,,Rozšíření
veřejného osvětlení na Záhumení mezi obcí Střítež n.B. jako
objednatelem a firmou Elektro – Urban, Střítež n.B. č. 105.
Cena díla činí 342 077,- Kč včetně DPH. Termín provedení do
15. 9. 2016
- Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 16262 mezi obcí Střítež
nad Bečvou jako objednatelem a firmou BALUN geo s.r.o.,
Gromešova 792/3, 621 00 Brno - Řečkovice na zpracování
inženýrsko-geologického průzkumu pro akci ,,Stezka pro
chodce a cyklisty – lávka přes Bečvu“. Cena díla činí 43 620,50
včetně DPH. Termín provedení – do 15 dnů po provedení prací,
zahájení prací – do tří dnů po podpisu smlouvy.
- Rada obce doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce
zahrnout do příští změny rozpočtu částku cca 50 000,- Kč na
doplnění 2 ks hlásičů na Záhumení dle cenové nabídky firmy
EMPEMONT Valašské Meziříčí.
- Rada obce schvaluje nákup diktafonu Sony ICD-SX2000 za
cenu 8 496,- Kč včetně DPH.
- Rada obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku č. 3230/16 mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje se sídlem Přílucká 213, Zlín
jako převodcem a obcí Střítež nad Bečvou jako nabyvatelem na
převod hadicového přívěsu STA, inv. číslo 10800120, výrobní
číslo 1809, rok výroby 1990 v účetní ceně 63 426,- Kč.
- Rada obce schvaluje Nařízení obce Střítež n.B. č. 2/2016,
kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a
pochůzkového prodeje a ruší Nařízení obce Střítež nad Bečvou
č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz
podomního a pochůzkového prodeje ze dne 27. 1. 2016.
- Rada obce schvaluje podání žádosti na elektrocentrálu o min.
výkonu 6 kW dle podmínek Programu RP 12-17 - ,,Dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje„ na
rok 2017 na Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje.
- Rada obce bere na vědomí dopis Ing. Jana Camfrly, ředitele
Městské policie Valašské Meziříčí se žádostí o stanovisko ke
spolupráci mezi obcí Střítež nad Bečvou a městem Valašské
Meziříčí a souhlasí se spoluprací v tomto rozsahu: v naléhavých případech, na telefonickou žádost starosty obce, bude
městská policie plnit aktivně tyto úkoly – odchyt toulavých psů.

Strítežští evangelíci navštívili hornácký

Javorník

V neděli 28. srpna uspořádal Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Stříteži n. B. zájezd na jih Moravy, do horňáckého Javorníka. Tato vesnička, čítající asi 700 obyvatel a ležící
18 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou v oblasti
Bílých Karpat je sídlem evangelického tolerančního sboru,
který si po staletí uchoval svůj rázovitý charakter. Celá obec
je přitažlivá velmi osobitou atmosférou duchovního života
zdejších evangelíků, kteří jsou potomky Českých bratří, žijících zde v 17. stol. Současná podoba sboru je dána lidovým
charakterem církve se silnými tradičními prvky.
I my jsme mohli něco z této atmosféry zažít při bohoslužbách
v toleranční modlitebně z roku 1783. Do dnešních dnů se zde
v živé podobě uchoval zpěv z Elsnerova kancionálu, vydaného r. 1753. Na starých dřevěných lavicích jako „špalíčky“ leží
v kůži vázané kancionály tištěné švabachem, které obsahují
staré bratrské písně z 16. století. Zážitek mohutného
bohoslužebného zpěvu, v němž bylo možno vnímat vzájemný vliv a provázanost duchovních a lidových písní, byl velmi
působivý. Propojení
folklórních tradic
s duchovním životem
evangelické vesnice
bylo patrné i při
společném odpoledním setkání,
které se odehrávalo
v obecním domě.
Javorničtí evangelíci
v místních lidových krojích nám mimo jiné předvedli ukázku,
jak u nich vypadá tradiční „ptaní nevěsty“. Dialog „družby“ a
„odvrkače“ je v Javorníku založen na písmácké tradici, takže
jde vlastně o přímé citace různých biblických textů na téma
manželství. Nechyběla pravá horňácká muzika i s tancem
krojovaných párů. Velký ohlas vzbudila vtipně pojatá četba z
historických archiválií javornického sboru.
Ovšem ani my jsme nepřijeli do Javorníka s prázdnou. Kromě
vystoupení našeho smíšeného pěveckého sboru, vedeného
Petrem Běťákem a doprovázeného naší vlastní hudební
skupinou, jsme předvedli také folklórní vystoupení s dětmi,
které připravila paní Irena Dětská z Rožnova. Děti, oblečené
do valašských krojů zazpívaly pár „našich pěsniček“ a paní
Dětská je proložila vyprávěním o Valašsku.
Jak už bývá na jižní Moravě zvykem, dostalo se nám i bohatého pohoštění, včetně „výslužky“. Myslím, že všech šedesát
účastníků zájezdu odjíždělo zpět s pocitem příjemně stráveného dne a vzájemného obohacení o cenné zážitky.
Josef Hurta
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ZDRAVÍME
FOTBALOVÉ
FANOUŠKY
... a především naše věrné a pravé fotbalové fanoušky ve
Stříteži !
Chtěli bychom se s Vámi podělit o to jak se momentálně vede
našemu týmu v Podzimní části soutěže.
Bohužel naše výsledky jsou vysoce za očekáváním a jsme
tedy zatím velice zklamaní , nicméně věříme ,že se zdravě
probudíme a budeme kráčet za kýženými výhrami.
V krátkosti shrnu výsledky: 1.kolo prohra v Halenkově 0:4,
poté výhra doma 3:1(střelci Malý,Melichařík a Michalák) nad
N.Hrozenkovem, následně prohra na půdě nováčka v Krhové
2:3 (branky Vavruša, Suchopa). Ve 4.kole jsme přivítali
Byninu, kdy jsem uhráli remízu 2:2 a na penalty jsme prohráli, branku vstřelil Martinát a druhá byla vlastní, v 5.kole
jsme zajeli na hřiště Poličné, kde to opět skončilo plichtou
1:1, gól dala naše podzimní posila David Valouch z FC
Heřmanice, bohužel opět prohra na pokutové kopy 3:4.
Následující kolo jsme nezvládli a podlehli jsme doma 0:2
s Jarcovou.
Další kola:
Sobota 17. 9. 2016 15:30 v Jablůnce
Sobota 24. 9. 2016 15:30 doma z Valašskou Bystřicí
Sobota 1. 10. 2016 15:00 v Choryni.
Neděle 9. 10. 2016 14:30 v Karolince VKK „B“
Sobota 15. 10. 2016 15:00 doma se Lhotkou
Neděle 23. 10. 2016 14:30 v Huslenkách
Sobota 29. 10. 2016 14:30 doma s H.Bečvou
Doufáme, že naše výsledky budou rozhodně lepší a v tabulce
se posuneme nahoru. Zároveň děkujeme výboru TJ za podporu a organizaci oslav 70.let založení oddílu kopané.
Děkuji za oddíl kopané, Josef Baláž

Volby
do Zastupitelstva Zlínského kraje
se konají dne 7. a 8. října 2016
v malém sále sokolovny
ve Stříteži nad Bečvou.
V pátek 7. října
od 14:00 hod do 22.00 hod
V sobotu 8. října
od 8:00 do 14:00 hod .
Hlasovací lístky budou dodány
voličům do 4. října 2016.

ODDÍL DÌTSKÉ GYMNASTIKY
Je tady pro vaše děti ve věku 4 - 8 let.
Trénujeme každou středu od 17.00 do 18.30
v tělocvičně TJ Sokol Střítež z.s.
kontakt: Veronika Gerlová, tel.737 528 277

Window Holding a.s.,
výrobce dřevěných oken TWW
přijme do výrobního závodu v Zašové,
muže i ženy do následujících profesí:

- obsluhu čtyřstranné hoblovací frézy
požadujeme výuční list: strojař, zámečník,
frézař apod.
- truhláře do výroby oken a dveří
požadujeme výuční list: truhlář
- operátory výroby - opravy, impregnace
nebo broušení dílů - požadujeme výuční list
Veškeré profese jsou do třísměnného provozu,
hrubá mzda od 15.000 Kč do 22.000 Kč dle pozice.
Nástup možný okamžitě.
Životopisy zašlete na

jana.ondryasova@windowholding.cz,
nebo podejte osobně na recepci firmy.

