ČERVEN 2017

DĚTSKÝ DEN

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR MIBIDIZO

V sobotu 3. 6. 2017 proběhl na hřišti pod Hostýnem
„Branný dětský den“, který pořádal ČSŽ, Sportovně
střelecký klub Střítež nad Bečvou a Obec Střítež nad
Bečvou. Akce se za krásného počasí zúčastnilo 75 dětí,
které si během dopoledního programu vyzkoušely
překážkovou dráhu, střelbu ze vzduchovky a airsoftové
pušky, střelbu z luku, hod granátem na cíl, ručkování po
laně, běh v JP pláštěnce a týmovou spolupráci při chůzi v
pásu látky. Po splnění všech těchto disciplín byly děti
odměněny cenami a drobným občerstvením.
Dále byla pro děti připravena statická ukázka zásahového
vozidla SDH Kunovice, vozidla a vybavení strážníků
Městské policie Valašské Meziříčí, vozidla lékařské služby
první pomoci Valašské Meziříčí, propagační stánek HZS stanice Valašské Meziříčí a ukázka výzbroje a výstroje
Armády české republiky. Zde si děti mohly automobily
prohlédnout, seznámit se s prací hasičů, vyzkoušet
vybavení strážníků, vojáků a seznámit se se sanitkou.
Poděkování za zdařilou akci patří všem organizátorům
akce (členům ČSZ a SSK Střítež n. B.), zúčastněným
příslušnicím a příslušníkům IZS a sponzorům, kteří
poskytli ceny pro děti – obci Střítež nad Bečvou, panu
Kostovskemu, PČR Vsetín, HZS Valašské Meziříčí, SDH
Kunovice a firmy Ing. Ladislav Trčka.

Na svatodušní neděli 4. června 2017 uspořádal
evangelický sbor ve střítežském kostele koncert
dětského pěveckého sboru MIBIDIZO a smyčcového
orchestru Základní umělecké školy Alfréda Radoka.
Dvacet instrumentalistů a více než třicet dětských
zpěváků vedly dirigentky Eva Ježíková a Helena
Hrachová. Toto mezinárodně úspěšné hudební a
pěvecké těleso slibovalo nevšední zážitek. Profesionalita jejich uměleckého projevu však překonala
veškerá očekávání. Atraktivně zvolený repertoár spolu s
výbornou akustikou střítežského kostela vytvořily
nádhernou atmosféru, v níž umělecké výkony dětských
interpretů zvláště vynikaly. Zazněly známé skladby
Tomaso Albinoniho, P. J. Vejvanovského nebo Henry
Purcella a v repertoáru pěveckého sboru nechyběl ani
husitský chorál, lidové písně či spirituál. Zvláště pak
potěšily skladby místních autorů Zdeňka Šimůnka z
Rožnova, Aleny Jelínkové z Valašského Meziříčí nebo
dirigentky Evy Ježíkové. Kostel sice nebyl návštěvníky
zcela zaplněn, ale ti, kteří přišli, měli z povznášejícího
zážitku upřímnou radost a ocenili dětské výkony
mohutným aplausem. Celý koncert byl benefiční a jeho
výtěžek poslouží na podporu Diakonie Českobratrské
církve evangelické. Všem, kteří se na benefici podíleli,
děkujeme.

Za organizátory L. Trčka

Josef Hurta

A SMYČCOVÝ ORCHESTR VE STŘÍTEŽSKÉM KOSTELE
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DĚTI V MŠ O MAMINKÁCH

SVÁTEK MATEK
Na druhou květnovou neděli připadá Svátek matek a při
této příležitosti uspořádal ČSŽ ve spolupráci s OÚ
Střítež nad Bečvou oslavu pro maminky. Maminky
všech generací se sešly ve 14 hodin v místní sokolovně,
kde pro ně bylo přichystáno občerstvení, kulturní
program a výstavka rukodělných prací našich zručných
žen. Kulturní program zahájila písničkou místní děvčata
sestry Stodůlkovy se Zlatkou Malíkovou. Písničku i
taneční vystoupení s deštníky si holky nacvičily samy z
vlastní iniciativy, za což jim velice děkujeme a těšíme se
na další spolupráci :-). Jak to vypadá pod profesionálním vedením nám předvedla děvčata z estetické
gymnastiky v Zubří se svou sportovní sestavou. Na
střítežské akci pro maminky samozřejmě nemohou
chybět naše nejmenší děti
z místní mateřské školy, se kterými nacvičila ředitelka
Irena Krausová pásmo básniček a písniček.

Když jsme v naší školce připravovaly oslavu pro
maminky k jejich svátku, byly jsme zvědavé, jak dobře
znají děti svoji maminku, a tak jsme se zeptaly.
Co říká maminka nejčastěji?
- Že nikdo nemá bouchat holky. Umyj si ruce, Že
mám dělat úkoly. Co jste měli na oběd. Neklej.
Půjdeme do obchodu. Nic neříká. Už to udělej.
Že nemáme zlobit. Že uvaří řízek. Že má dobré
uši. Hleď si svého. Že může být ještě doma. Že
jdeme do vany. Že jdeme na výlet. Co si dáte k
svačině a já řeknu ostraváčka. Že když chceme,
tak jsme šikovní. Že mám poslouchat. Ahoj. Že
má telefon na půdě, že nemůžeme jít ven a máme
jít do postele.
Kolik má moje maminka let?
- 5, 80, 9, 8,7,4, 6, 17, 2, 42, 26, 20, 45, 10, 34...
Maminku mám rád, protože:
- Mi dovolí si večer hrát a taky pohádku. Je hodná.
Je to moje maminka. Ani nevím, proč ji mám
rád, ona mě má taky ráda. Je tááákle hodná a moc
jí miluju. Pro mě všechno dělá a všechno mi
dává. Protože je moje.Vaří všechny jídla a dělá
se mnou úkoly. Má culík. Něco mi koupí. Dává
mi pusy. Protože proto! Se mi líbí, je pěkná. Mi
něco dovolí a je hodnější než tatínek. Pracuje.
Ona mě vlastně chrání
Od maminky mi chutná:
- Palačinky s kečupem, cukroví a sladkosti,
krupice, čokoládový dort s pomerančem a
mandarinkami, ryba, špagety, nutela a nudlová
polévka, brambory a polévka s mrkvičkou
těstoviny s kuřecím masem a špenátem, maso a
řízek, chleba s máslem,
koláč, pečený sýr s
toustem a bílá omáčka, svíčková,vaječnice,
guláš, buchtička a olizuju metličky, bonbony
Maminka se směje když:
- Děláme kotouly, někdo zakopne, ji něco někdo
zatelefonuje, třeba že se narodilo jehňátko.
Když jsem na ni hodný, jindy ne. Směje se
vždycky. Když je ráno. Když dělá Tomík srandu.
Když se Liduška směje. Když srandovně tancuje
brácha. Nikdy se nesměje. Když taťka říká:
Nezalez pod postel. Když mi dává večeři. Když
řeknu něco krásného. Když nám řekne, že
nemůžeme jít do ložnice. Když přijdu domů.
Když udělám něco správně. Když je s taťkou a
se mnou. Maminka se nesměje, ale na tetu jo.
Když si hezky hrajeme. Když dělá večeři. Když
je neděle.

Že úžasné sportovní a fyzické výkony nejsou závislé na
mládí, dokázaly ženy v nejlepším věku, které jsme si
vyptaly na hostování z rožnovského svazu žen. Jejich
taneční kreace roztleskaly zaplněný sál.

Po kávičce a zákusku ještě přišel vědomostní kvíz a
zkouška zručnosti. Celým prosluněným odpolednem
provázela slovem zkušená moderátorka Anina
Malíková. Za účast na výstavce rukodělných prací si
speciální poděkování zaslouží Alena Pernická a Eva
Jadrníčková za svůj krejčovský um, Markéta Benová za
nádherná perníková srdíčka a Anina Malíková za
neuvěřitelná háčkovaná díla. Všem zúčastněným
děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry a těšíme se
na další milé setkání.
Za ČSŽ Kateřina Rohlederová
www.striteznb.cz
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- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právní
pomoci za paušální odměnu s účinností od 1. 5. 2017
mezi obcí Střítež nad Bečvou a JUDr. Janem
Dobrovolným, advokátem, se sídlem AK Náměstí 75,
757 01 Valašské Meziříčí. Paušální odměna činí 5
000,- Kč měsíčně bez DPH.

Usnesení z 22. zasedání
Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou
konané dne 19.4.2017
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci
Ing. Beneše a Ing. Trčky o jednání výrobního
výboru na akci I/35, křižovatka se silnicí III/4868 u
Stříteže ze dne 11. 4. 2017 a vyčíslení případné
ztráty za poškození vodního zdroje, studny ST – 5
– Zašová, vypracované Ing. Trčkou.
Zastupitelstvo pověřuje Ing. Trčku přepracováním
vyčíslení ztráty za poškození vodního zdroje,
studny ST – 5 – Zašová a Ing. Beneše, Ing. Švece a
Ing. Trčku jednáním na ŘSD.
-Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej
pozemku 1581/27 o výměře 60 m2
v k. ú. Střítež nad Bečvou.
- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej
části obecního pozemku 358/3 o výměře cca 85 m2 v
k. ú. Střítež nad Bečvou.
- Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď smlouvy o
poskytování právních služeb uzavřené mezi Mgr.
Janou Hamplovou – advokátkou, Advokátní
kancelář, Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice a obcí
Střítež nad Bečvou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, dle
čl. III, odst. 1 smlouvy.

Změna rozpočtu č. 5.
Zastupitelstvu obce schvaluje V. změnu rozpočtu obce
Střítež nad Bečvou na rok . V. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu.
Rozpočet FRR Vo Střítež n.B. se nemění.
Příjmová část rozpočtu:
navýšení celkem o 106.000,-- Kč
(nedaň.příjmy tř.2 +86tis. Kč, v tř. 1 + 20 tis.Kč)
Výdajová část rozpočtu:
navýšení celkem o 106.000,-- Kč
(neinvestiční výdaje tř.5 )
Financování: beze změny
Hodnoty rozpočtu po V. změně:
Příjmy po konsolidaci
14 660 830 Kč
Výdaje po konsolidaci
19 395 829 Kč
Financování celkem
+ 4 734 999 Kč
z toho financování výdaje
(splátky úvěrů)
- 2 130 000 Kč
z toho financování příjmy
(zapoj.části zůst.fin.prostř.k 1.1.2017)+6 864 999 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje V. změnu rozpočtu
obce Střítež nad Bečvou na rok 2017.

Rekapitulace schváleného rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2017 po návrhu V.změny – skládá se
třída z rozpočtu ZBÚ a rozpočtu FRR VO obce Střítež nad Bečvou
schválený schválený schválený
rozpočet
Rozpočet
rozpočet rozpočet rozpočet
ZBÚ po
celkem po
celkem
FRR
ZBÚ
návrhu
návrhu
V.zm.
V.zm.
1 Daňové příjmy
8915000
0 8915000
8955500
8955500
2 Nedaňové příjmy
4881001
1000 4880001
5115001
5116001
3 Kapitálové příjmy
20000
0
20000
20000
20000
4 Přijaté dotace
315100
153000
162100
569329
722329
14131101
154000 13977101
14659830
14813830
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci (153 tis.
1000 13977101
14659830
tvorba FRR VO Střítež n. B. tř.4)
13978101
14660830
5 Běžné výdaje
14046600
1000 14045600
14869600
14870600
6 Kapitálové výdaje
4198000
0 4198000
4678229
4678229
1000 18243600
19547829
19548829
Výdaje celkem
18244600
Výdaje po konsolidaci (153 tis.
převod na FRR VO Střítež n.B.
1000 18090600
19394829
19395829
tř.5)
18091600
8 Splátky úvěrů
-2130000
0 -2130000
-2130000
-2130000
8 Zapojení části zůstatku BÚ k 1.1.17
6243499
6864999
6864999
6243499
8 Financování celkem
+4113499
+4734999
+4113499
+4734999
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obvyklou ve výši 20,- Kč/m2. Pozemek byl oddělen z
parcely č. 358/3 geom. plánem č. 609-1053/2017,
vyhotovitel Ing. Libor Michna – Geodetické práce,
Karafiátova 1306, Val. Meziříčí. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu zajištěním vypracování kupní
smlouvy a jejím podpisem.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku 1581/27, ostat. plocha, ostatní komunikace
o výměře 60 m2 paní Aleně Šrámkové, bytem Střítež
nad Bečvou č. 51 za kupní cenu v místě obvyklou ve
výši 20,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu zajištěním vypracování kupní smlouvy a
jejím podpisem.
- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odkoupení
lesního pozemku p. č. 879 v k. ú. Veselá a pověřuje
starostu zadáním znaleckého odhadu a jednáním s
majiteli.
- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu
pozemků mezi obcí Střítež nad Bečvou a paní
Zdeňkou Tvarůžkovou, Střítež nad Bečvou č. 18.
Pozemek - parcela č. 123/3 o výměře 499 m2 bude
vyměněn za parcelu č. 219/6 ve vlastnictví obce o
výměře 998 m2. Pozemky se směňují bez doplatku.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracování
projektové dokumentace pro realizaci stavby
Revitalizace budovy a okolí hasičské zbrojnice ve
Stříteži nad Bečvou – 1. etapa – vnitřní instalace od
projektantů p. Jiřího Šimčíka a Ing. Ladislava
Trčky.
- Zastupitelstvo obce souhlasí, aby se zadala
poptávka minimálně 3 projekčním firmám na
vypracování projektu ,,Revitalizace budovy a okolí
hasičské zbrojnice ve Stříteži nad Bečvou – 2. etapa –
zateplení budovy, výměna oken a střechy – projekt
pro realizaci stavby a pověřuje Radu obce zadáním
poptávky.
- Zastupitelstvo obce souhlasí, aby se zadala
poptávka minimálně 3 projekčním firmám na
vypracování projektu Revitalizace budovy a okolí
hasičské zbrojnice ve Stříteži nad Bečvou – 3. etapa –
výstavba sběrného dvora u Hasičské zbrojnice
včetně okolí – projekt pro realizaci stavby a
pověřuje Radu obce zadáním poptávky.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o
dotaci v rámci 69. výzvy SFŽP (Aktivita 3.2.1.:
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a
úpravu odpadů). Projednání smlouvy o dílo na
zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci 69.
výzvy SFŽP (Aktivita 3.2.1.: Výstavba a
modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů) a zpracování Analýzy potenciálu produkce
odpadů (materiálu) v zájmové oblasti a
materiálových toků – Obec Střítež nad Bečvou,
zpracování zadávací dokumentace pro výběrové
řízení vč. administrace, odkládá na příští zasedání
ZO.

Usnesení z 23. zasedání
Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou
konané dne 31.5.2017
Křižovatka u střítežského mostu
Předmětem jednání, které se konalo na pracovišti ŘSD
ve Valašském Meziříčí za přítomnosti Ing. Švece, Ing.
Trčky, Ing. Beneše Ing. Röhrera a Ing. Chudárka bylo
upřesnění požadavků obce Střítež nad Bečvou pro
realizaci připravované stavby „I/35, křižovatka se
silnicí III/4868 u Stříteže“ s vazbou na ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupně. Jednání navazovalo na
výrobní výbor, který se uskutečnil 11.4.2017 na OÚ
Střítež nad Bečvou.
V diskuzi byly vzneseny tyto další požadavky zástupců
obce Střítež nad Bečvou:
1) přeřešení spádování komunikace jednostranným
sklonem směrem k železniční trati Valašské Meziříčí –
Rožnov pod Radhoštěm
2) převedení dešťových vod zhybkou pod Hačovským
potokem
3) navržení ORL v parametrech bez nutnosti přečerpávání v případě ponechání stávajícího spádování
4) prověření možnosti doplnění SSZ s radarovým
omezením rychlosti.
ŘSD ČR, Správa Zlín:
1) Obec Střítež nad Bečvou předá požadavek na
finanční záruku v případě havárie po dobu výstavby do
5.5.2017
2) Výše uvedené požadavky na technické řešení budou
předány projektantovi (PK OSSENDORF s.r.o.) k
podání stanoviska v termínu do 18.5.2017.
Na základě jednání obec zaslala dopis s vyčíslením
požadavku na finanční záruku v případě havárie po
dobu výstavby a záruční doby, byla vyčíslena na 28
milionů při předpokladu 1 % inflace za rok. Podle
dostupných informací by odpověď ŘSD měla přijít do 1
měsíce.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o
jednání se zástupci ŘSD ze dne 3. 5. 2017.
- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu a
prodej pozemků p. č. 992/8, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 154 m2 a p. č. 811/19 ,
trvalý travní porost o výměře 792 m2 mezi obcí
Střítež nad Bečvou a manželi Milanem a Vlastou
Krausovými, bytem Střítež nad Bečvou č. 157. Na
základě geom. plánu bude oddělen pozemek o
výměře cca 120 m2 z parcely č. 209/1 a pozemek o
výměře cca 3 m2 z parcely č. 209/2 a směněny v
poměru 1:2 z části parc. č. 811/19 o výměře 246 m2
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku 358/4, ostat. plocha, ostatní komunikace o
výměře 84 m2 panu Otakaru Mičkalovi, bytem
Střítež nad Bečvou č. 49 za kupní cenu v místě
www.striteznb.cz
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VI. změna je změnou rozpočtu základního běžného
účtu. Rozpočet FRR Vo Střítež n.B. se nemění.
Příjmová část rozpočtu:
navýšení celkem o 112.000 Kč
(nedaň.příjmy tř.2 +12tis. Kč, tř. 1 + 100 tis.Kč)
Výdajová část rozpočtu:
navýšení celkem o 433.000 Kč
(neinv. výdaje tř. 5 +368 tis.,
inv. výdaje tř. 6 + 65 tis.)
Financování: + 321.000 Kč
zapojení zůstatku prostředků k 1.1. 2017

- Zastupitelstvo obce schvaluje změnu projektové
dokumentace DÚR s realizací rozšíření silnice
III/4868 s nabídkovou cenou 91 000,- Kč a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo se
zhotovitelem – Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka
131, Valašské Meziříčí 757 01.
Stezka pro chodce a cyklisty ke střítežskému mostu.
Vyřešením místa pro autobusovou točnu a řešením
odvodu dešťové vody z pozemku 123 propustkem pod
silnicí III/4868 je možné dokončit projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci ,,Stezka
pro chodce a cyklisty ke Střítežskému mostu“ a vyřídit
územní rozhodnutí do září tohoto roku a podat žádost o
dotaci na IROP.
23/5.3./2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o průběhu projektové dokumentace na
akci,,Stezka pro chodce a cyklisty ke Střítežskému
mostu“.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje navýšení rozpočtu
v kapitole Úprava prostoru před sokolovnou na
300000 Kč.

Hodnoty rozpočtu po VI. změně:
Příjmy po konsolidaci
14 772 830
Výdaje po konsolidaci
19 828 829
Financování celkem
+ 5 055 999
z toho financování výdaje
(splátky úvěrů)
- 2 130 000
z toho financování příjmy
(zapoj.části zůst.f.prostř.k 1.1.2017) +7 185 999

Rekapitulace schváleného rozpočtu obce Střítež nad Bečvou
třída z rozpočtu ZBÚ a rozpočtu FRR VO obce Střítež nad Bečvou
schválený schválený
rozpočet
rozpočet
celkem
FRR
1 Daňové příjmy
8915000
0
2 Nedaňové příjmy
4881001
1000
3 Kapitálové příjmy
20000
0
4 Přijaté dotace
315100
153000
Příjmy celkem
14131101
154000
Příjmy po konsolidaci (153 tis.
tvorba FRR VO Střítež n. B. tř.4)
13978101
1000
5 Běžné výdaje
14046600
1000
6 Kapitálové výdaje
4198000
0
Výdaje celkem
18244600
1000
Výdaje po konsolidaci (153 tis.
převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5) 18091600
1000
8 Splátky úvěrů
-2130000
0
6243499
8 Zapojení části zůstatku BÚ k 1.1.17
+4113499
8 Financování celkem

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2017 po návrhu V I.změny– skládá se
schválený rozpočet ZBÚ
rozpočet
po návrhu
ZBÚ
VI.zm.
8915000
9055500
4880001
5127001
20000
20000
162100
569329
13977101
14771830

Rozpočet
celkem po
návrhu VI.zm.
9055500
5128001
20000
722329
14925830

13977101
14045600
4198000
18243600

14771830
15237600
4743229
19980829

14772830
15238600
4743229
19981829

18090600
-2130000
6243499
+4113499

19827829
-2130000
7185999
+5055999

19828829
-2130000
7185999
+5055999

H. Kolečková ještě upozornila na to, že obec sice má
v současnosti na účtech poměrně hodně vysoký
zůstatek, ale zároveň jsou rozpočtovány výdaje, které
dosud nebyly realizovány. Navíc by měla mít ze
zůstatku finančních prostředků z minulých let rezervu
na nepředvídané a nerozpočtované výdaje.
-Zastupitelstvo obce schvaluje VI. změnu rozpočtu
obce Střítež nad Bečvou na rok 2017.
- Zastupitelstvo obce schvaluje odložit projednání a
případné schválení Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu, s. p. č. 2017/9580 na příští zasedání
Zastupitelstva obce.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na zpracování LHP pro LHC Obecní lesy
Střítež nad Bečvou ve výši 38 781,- Kč.

- Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem položit
asfaltobetonový koberec na MK na Záhumení během
července a srpna 2017 a pověřuje Radu obce provedením
výběrového řízení na dodavatele.

6. Změna rozpočtu č. 6
Účetní obce Hana Kolečková seznámila s návrhem
6.změny rozpočtu obce Střítež nad Bečvou na rok 2017.
Původní návrh změny, který členové ZO obdrželi,
obsahoval i navýšení investičních výdajů na úpravu
prostoru před sokolovnou o 200 tis. Kč a s tím spojené
navýšení financování zapojením zůstatku
fin.prostředků ve stejné výši. Níže uvedené hodnoty
jsou již opraveny a nezahrnují 200 tis. navýšení na
úpravu prostoru před sokolovnou.
-5-
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Obec Střítež nad Bečvou
Pořádá kurz pro seniory v počítačové
gramotnosti.

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2017.
Kurz je určen všem seniorům - úplným
začátečníkům, začátečníkům, mírně pokročilým i
středně pokročilým.
Termín kurzu
19. 6. – 22. 6. 2017

od 9:00 hod do 12:00 hod. dle domluvy

účastnický poplatek za celý kurz je 200,-Kč na osobu. (skripta a bloky jsou zahrnuty v poplatku).

Kontakt:
Ing. Martin Beneš
starosta obce
Tel. 571634224
Obec Střítež nad Bečvou
767 01 Střítež nad Bečvou č. 193

Úkol kurzu – Senioři budou v klidu
komunikovat se svými dětmi,
vnuky, pravnuky přes počítač a
vůbec nebudou mít strach a žádné
obavy. Pošlou si nové fotky a
obrázky i z daleké ciziny.

STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE

Í
N
E
L
PÁ
Díky skupině střítežských nadšenců a spoluúčasti
OÚ se i letos v naší obci mohlo uskutečnit stavění
a kácení Máje. Stavění májky, kterou si účastníci
akce sami nazdobili, a poté z horního konce od rybníka přenesli za hudebního doprovodu pod Borčí,
kde ji úspěšně postavili, se uskutečnilo poslední
dubnovou neděli, aby ji poté, poslední květnovou
sobotu mohli zase pěkně skácet. Pro účastníky
obou akcí bylo připraveno bohaté a dobré
občerstvení domácí výroby a pro děti i dospělé byly
připraveny soutěže o hodnotné ceny. „Kolalokova
limonáda“ tekla proudem. Vše proběhlo v klidu a
pohodě, za hojné účasti veřejnosti . Objednáno
bylo samozřejmě pěkné počasí. Všem, kteří se na
přípravě těchto akcí jakkoliv podíleli, patří
poděkování za příjemně strávená odpoledne.

V sobotu dne 29.4. 2017 uspořádal ČSŽ již tradiční
Pálení čarodějnic. Přesto, že je známo, že v naší obci žije
více čarodějnic, sešlo se nás letos pod ořechem jen
deset. To nás však nezaskočilo a vydaly jsme se konat
dobré skutky mezi lidi. Vymetání stavení od pavučin,
nemocí a jiných neduhů patří k povinnostem
čarodějnic. Někteří věrní fanoušci nás z dálky vyhlíželi a
poskytli nám občerstvení při této záslužné a
vyčerpávající činnosti. Konečná stanice našeho
putování bylo fotbalové hřiště, kde již stála hranice.
Děti se s nadšením účastnily čarodějnických soutěží, za
které dostaly špekáčky, perníkové medajle a drobné
sladkosti. To však bylo líto i některým dospělým, kteří se
odvážně soukali do pytlů nebo nasedali na metly a vedli
napínavé souboje mezi sebou. Ani letos nebyla
nejškaredější čarodějnice ušetřena a nakonec uhořela
na hranici. Jsme moc rády, že se akce uchytila a všichni
zúčastnění se dobře bavili, proto se těšíme a spřádáme
plány na další ročník pálení čarodějnic. Za spolupráci a
podporu děkujeme SDH a OÚ Střítež nad Bečvou, všem
účastníkům za vytvoření výborné nálady.

Jana Žlebčíková
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VELIKONOČNÍ VYJÍŽĎKA

Den Země

Na Bílou sobotu 15.4.2017, proběhla ve Stříteži již
potřetí jarní velikonoční vyjížďka. Akce se letos
zúčastnilo přes 50 koní z celého okresu. Akce byla
naplánovaná v podobném duchu jako minulé
ročníky, v klidném tempu. Letošní trasa byla oproti
předchozím ročníkům vedena z části obce zvané

Ani našim dětem není lhostejné, jak
vypadá naše obec. Povídáme si o tom
ve školce a nevěřili byste, co všechno
děti vědí o krásách přírody, o tom co
příroda potřebuje, aby krásná byla, o
tom co se děje ve znečištěné půdě a
vodě, i o tom, co potřebují živočichové a rostliny k životu. A samozřejmě o tom, jak to udělat, aby se z
naší krásné obce nestalo smetiště a skladiště. Rády třídí
odpad ve třídě i na zahradě školy a při vycházkách nás
samy upozorňují na věci, které do krajiny nepatří.
A proto rádi chodíme pomáhat dospělým uklidit naši
obec při akci „Ukliďme Česko“ Předchází tomu i celý
týden povídání a příprav v naší školce. A samozřejmě i
písničky a básničky, ty máme moc rádi. Tady jedna je:

foto MVDr. Petr Stolář

Nepořádek, nepořádek, ten je na nás krátký,
my jsme děti šikovné, vrátíme ho zpátky.
Odpad patří do popelnic, jako ryba do vody,
Abychom tu zase měli školku plnou pohody.

Rynštok, přes Veselou, Hrachovec a zpět. Na myslivecké chatě v Hrachovci bylo připraveno občerstvení, jak pro jezdce, tak pro jejich koně. Během
trasy byly připraveny pro účastníky vyjížďky soutěže s
velikonoční tématikou. Program pro veřejnost
proběhl až v odpoledních hodinách, za přispění
příjemného počasí. Dobré občerstvení bylo
samozřejmostí. Děkujeme za zájem diváků, kteří
přišli podpořit tuto akci. Chceme zároveň poděkovat
všem pomocníkům a zúčastněným. Rovněž bychom
rádi poděkovali všem vlastníkům a nájemcům
pozemků po kterých se jelo za umožnění takovéto
akce. Budeme se těšit na podzim, na Hubertovu jízdu.

Dne 22. dubna 2017 se uskutečnil již 3. ročník akce s
názvem Ukliďme Česko – Ukliďme Střítež nad Bečvou,
sraz všech účastníků byl v 8:30 u obecního úřadu.
Ačkoli předpověď počasí příliš nepřála, nakonec se
sešlo přes dvacet dobrovolníků z řad dětí i dospělých.
Velké poděkování patří všem, kteří se úklidové akce
zúčastnili a především obci za poskytnutí materiálu a
drobného občerstvení.
Karolína Švecová

foto MVDr. Petr Stolář
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Informace oddílu odbíjené

Pro družstvo našich starších žaček to bylo druhé soutěžní
období. Ta to soutěž se hraje turnajově, družstva jsou
rozděleny do skupin po čtyřech družstvech. První dvě
postupují do vyšší skupiny, další padají do skupiny nižší. V
soutěži bylo celkem 16 družstev. Jarní část soutěže pro naše
družstvo velmi ovlivnila nemocnost, nemohli jsme se
účastnit jednoho přeloženého turnaje (tzn. pád do nižší
skupiny) a na dvou jsme hráli jen se sedmi hráčkami. Po
ukončení celé soutěže skončily naše hráčky na 13. místě.
Vzhledem k tomu, že družstvo je tvořeno z hráček, které
mohou hrát tuto soutěž i v příštím soutěžním období,
doufáme pro příští sezónu ještě v lepší výsledek.

Za oddíl odbíjené v soutěžním období 2016/2017 v krajské
soutěži Zlínského kraje, hrály dvě družstva mládeže – starší
žačky a juniorky. V soutěžích Zlínského kraje hrála i naše
přípravka. Ta odehrála na jaře 3 turnaje barevného mimi
volejbalu. V Trnavě jsme hráli žlutý i oranžový, v obou
barvách startovalo 24 družstev. Ve žlutém jsme obsadili:
Klárka Žlebčíková a Anetka Randusová druhé místo, Kamilka
Vavrušová a Šárka Dobešová třetí místo, dále hráli Marek
Petřek a František Daněk, Míša Urbanová a Kristýnka Těhanová , Kája Petřeková a Terka Knapková.
V oranžové barvě hráli Jirka Daněk, Petr Urban a Vašek Doležal, Klárka Žlebčíková a Anetka Randusová, Kája Petřeková
s Terkou Knapkovou.

Družstvo juniorek hrálo v letošní soutěži se střídavými
výsledky. V soutěžním kole se hrály 2 zápasy, na tři vítězné
sety. Po odehrání jarní části soutěže obsadily děvčata v
krajské soutěži 4. místo. Některé zápasy jsme hrály pouze v 6
hráčkách. Pro hráčky ze základní šestky to bylo velmi
náročné, jak po stránce fyzické tak i časové. Pro některé z
nich to byla poslední sezóna, kdy mohly v této kategorii hrát.
Děvčata děkuji Vám touto cestou za celou letošní sezónu. A
Vám Evo, Báro, Dájo a Péťo, které už si kvůli věku pod mým
vedením nezahrajete, přeji, ať Vám nadšení a chuť hrát
volejbal vydrží aspoň tolik let, co jsme spolu strávily v
tělocvičně!
Za oddíl odbíjené touto cestou děkujeme všem trenérům a
rodičům, kteří nám pomohli zajistit bezproblémový chod
oddílu včetně dopravy na zápasy.

Ve Vlčnově jsme hráli jen oranžovou barvu. Hrálo se v 8
skupinách a podle umístění ve skupině se bojovalo o
umístění. Jirka Daněk, Petr Kořek a Petr Urban předvedli
velmi bojovný výkon a v konkurenci 34 družstev obsadili
nádherné 3. místo. Na osmém místě se umístily Šárka
Dobešová a Terka Knapková, Anetka Randusová s Klárkou
Žlebčíková obsadily 18.místo, Jirka Doležel a Ondrou Bénou
byli 21. Posledním turnajem přípravky byl turnaj v Kojetíně.
Naši nejmenší - Míša Urbanová, František Daněk a Kristýnka
Těhanová v konkurenci 13 družstev ve žluté barvě obsadili 2.
místo. V Oranžové barvě jsme obsadili 5., 6., 12., 13. a 17.
místo. Dá se říct, že se naše děti na turnajích v konkurenci
větších oddílů neztratily!

Za oddíl odbíjené Semančíková, Hronešová
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Dobrý den vem fotbalovým fandùm!
Chtěli bychom se s Vámi podělit jak se momentálně daří
našemu týmu. A musím říct, že máme radost z toho,že
naplňujeme předsezónní cíl a že výsledkově čeříme
horní patro Okresního přeboru. Momentálně se držíme
na 4.místě se 45 body a kdy ještě stíháme první trojici
soutěže a to Halenkov, Poličnou a Byninu. Nejlepším
střelcem je s 11 brankami Olda Malý. Poslední utkání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Halenkov
Poličná
Bynina
Střítež
Choryně
Horní Bečva
Valašská Bystřice
Huslenky
Krhová
Jarcová
Lhotka n. B.
Nový Hrozenkov
VKK B
Jablůnka

23
23
23
23
22
22
22
23
22
23
23
23
22
22

18
18
17
15
14
11
13
10
9
8
9
6
6
4

0 5
0 5
0 6
0 8
0 8
0 11
0 9
0 13
0 13
0 15
0 14
0 17
0 16
0 18

81:38
59:27
66:35
57:34
70:31
48:29
49:42
44:59
47:63
53:66
33:73
29:56
25:62
25:71

52
51
51
45
44
37
36
30
29
25
24
19
18
13

3
4
4
3
0
1
4
0
0
0
3
1
1
0

1
1
4
3
2
5
1
0
2
1
0
2
1
1

Za oddíl kopané , Josef Baláž

jsme odehráli ve Lhotce s výsledkem 6:0,branky vstřelili
Jarda Slavík dal hattrick,Kuba Telecký vsítil 2 branky a
Martin Vavruša dal 1 gól. Do konce sezóny zbývají ještě
tři utkání,kdy se postupně změříme síly s 10.6. doma s
Huslenkami,18.6. na Horní Bečvě a závěrečné kolo
sehrajeme doma s Halenkovou 24.6.,začátky ukání jsou
vždy v 16.30 hodin. Přijďte nás podpořit ať dál můžeme
rozdávat fotbalovou radost,kdy oprávněně atakujeme
první příčky soutěže.

Přejeme všem školákům
úspěšný závěr školního roku a

