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Úvodní slovo 
Vážení spoluobčané, mílí přátelé, 

zima pomalu končí, ale ještě nám ukázala, že žezlo jaru 

úplně nepředá. Zima byla spíše mírnější, což potěšilo 

všechny, protože jsme šetřili plyn, dřevo i uhlí na topení. 

Obec se snažila maximum dřeva na topení prodat obča-

nům a nejinak tomu bude i v letošním roce. Pracovníci 

obce s pomocníky odvedli dobrou práci při zimní údržbě 

obecních cest, chodníků a to jak při odhrnování sněhu, tak 

posypu a vyhrnování „břeček“. Zimu definitivně zakončí-

me úklidem cest v obci Technickými službami v sobotu 

25. března, dále pak 1. dubna akcí Ukliďme Česko 

a  29. dubna sběrem velkoobjemového odpadu a železa. 

Nejdůležitější událostí začátku roku je zcela jistě obnovení 

stavby lávky přes řeku Bečvu a cyklostezky. Po téměř třech 

letech pokračuje stavba rychlým tempem, pokud vše 

půjde dle plánu, bude stavba dokončena do konce letních 

prázdnin. Zásadní informace je, že 3 týdny čerpání vody 

z jam znamenají, že jsme se v únoru dostali betonážemi 

nad úroveň řeky Bečvy a nyní již ani velká voda při jarním 

tání stavbu neohrozí. V květnu bude z důvodu nájezdu 

speciální techniky na osazování ocelové lávky uzavřen na 

nezbytně nutnou dobu stávající betonový most. Budeme 

vás o všem včas informovat. Poděkováním pro všechny 

alespoň morálním je, že již vybudovaná část cyklostezky, 

kterou hojně využíváme, zachránila životy chodcům, cyk-

listům a turistům, kteří šli již po nové cyklostezce, a ne po 

silnici III. třídy, a to při třech událostech za 2 roky, které se 

na silnici vedoucí do naší obce staly. 

Obec se bude chlubit bohatým kulturním a společenským 

životem i v letošním roce. Sokolovna na maškarním plese 

školky praskala ve švech, na Mysliveckém plese se zase 

nikomu nechtělo domů a myslivci prodali téměř vše. Velké 

poděkování organizátorům, kteří nás chtějí bavit, věnují 

nám svůj čas a energii. Další akce vydají zase na samostat-

ný leták s názvem SPORTOVNĚ KULTURNÍ LÉTO 2023, ale 

namátkou z výběru: Pálení čarodějnic, stavění Máje, káce-

ní Máje, Den dětí, Svatojánské ohně, Borčí CUP, příměst-

ský tábor, letní kino na hřišti, další akce na hřišti a samo-

zřejmě otevřený bufet, Drakiáda, Hubertova jízda atd. 

Budu se těšit na setkání s vámi na některé z akcí a přeji 

všem příjemný a pohodový vstup do jarních měsíců. 

Ing. Pavel Gerla, starosta obce  
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Aktuálně z obce 
Cyklostezka 

Máme velkou radost, že se nám opět 
podařilo rozjet přerušenou výstavbu 
cyklostezky! Krátké shrnutí posledního 
vývoje: Dne 24. 6. 2022 rozhodl MěÚ 
Valašské Meziříčí, odbor Životního pro-
středí, a to již potřetí v řadě a povolil 
čerpání vody a snižování její hladiny (ze 
stavebních jam). Bývalý nájemce ST5 se 
proti rozhodnutí opět odvolal a odvolá-

ní podal i spolek Střítežský vlk z. s. Od-
volání řešil Krajský úřad Zlínského kraje, 
který svým Rozhodnutím dne 5. ledna 
2023 obě odvolání zamítl. Po téměř 
třech letech tak stavební práce mohou 
od konce ledna 2023 opět pokračovat 
a pokračují velmi rychle. Nejprve bylo 
zhotoveno dočasné potrubí pro odčer-
pávání vody z jam o délce cca 330 me-
trů. Jámy byly prohloubeny, zalit pod-
kladový beton, po zaarmování a zašalo-
vání byly postupně založeny a zabeto-
novány patky pro novou ocelovou láv-
ku. Asi od půlky února již práce probí-
hají nad úrovní hladiny řeky Bečvy 
a čerpání z důvodu snižování hladiny již 
není potřeba. Čerpání bylo tedy ukon-
čeno a následně bylo demontováno 
i dočasné potrubí pro odvod čerpané 

vody. Čerpalo se tedy pouhé cca tři 
týdny, ale obvykle banální proces 
získání povolení čerpání zdržel stav-
bu, a to díky odvolávání, o téměř tři 
nekonečně dlouhé roky.     
Bývalý nájemce ST5 však ještě podal 
1. února 2023 ke Krajskému soudu 
v Ostravě na Krajský úřad Zlínského 
kraje Žalobu kvůli rozhodnutí o zamít-
nutí jeho odvolání proti rozhodnutí 
správního orgánu a dále Návrh na při-
znání odkladného účinku správní žalo-
by (aby soud přerušil čerpání). Stavební 
práce probíhaly rychle a čerpání bylo 
ukončeno ještě dříve, než soud rozhodl. 
Žaloba na Krajský úřad však pravděpo-
dobně běží. 
Stavba nyní dále svižně pokračuje 
a patky rostou doslova před očima. Po 
postupném zabetonování jsou patky 
obsypávány a materiál je zhutňován. Už 
se těšíme na „velký jeřáb“, který lávku 
konečně osadí na určené místo.  Zde 
jen malá poznámka, lávka bude o něco 
výše než stávající most, je to z důvodu 
ochrany stávajícího mostu při povodni. 
Bohužel i na opětovně spuštěné stavbě 
dochází „k neočekávaným situacím 
a událostem“, tyto obcí nevyvolané 
situace zaměstnávají stavební firmy 
i vedení obce více než by si přáli. Obec 
se však snaží o co nejvíce bezproblé-
mový průběh výstavby a co nejrychlejší 
dokončení. Děkuji všem, kteří nám po-
máhali, pomáhají, nabíjeli nás pozitivní 
energií, věřili nám a společně s námi se 
radují z toho, že bude cyklostezka do-
končena v plné délce.  
 

Komplexní pozemkové úpravy 

Sbor volených zástupců majitelů po-
zemků se přes zimu scházel a probíral 
návrh řešení společných zařízení kom-
plexních pozemkových úprav 
(zpřístupnění pozemků, protierozní 
opatření, protipovodňová opatření atd.) 
dle návrhu projektanta. Dále sbor zá-
stupců rozhodl o zahrnutí do komplex-
ních pozemkových úprav zřízení odleh-
čovacího koryta potoka Bokšinec (od 
kostela k Bečvě) a dále zhotovení dvou 

retenčních nádrží, a to v Bokšinci nad 
rybníkem a druhé nad farmou Valašské 
ZOD družstva. Nyní bude návrh řešení 
projednáván s majiteli dotčených po-
zemků. Od navržených prvků si slibuje-
me ochranu obce před povodněmi 
a přívalovými dešti. 
 

Obnova katastrálního operátu 

V návaznosti na probíhající komplexní 
pozemkové úpravy v katastru naší ob-
ce, které probíhají mimo intravilán 
(zastavěné území) probíhá obnova ka-
tastrálního operátu v intravilánu. Obno-
vu provádí Katastrální úřad. Cílem této 
obnovy je nová digitální mapa katastru. 
Tzn. zpřesnit hranice pozemků, ověřit 
zda jsou stavby na pozemku v souladu 
s katastrem nemovitostí, ověřit druh 
a využití parcely (komunikace, zahrada, 
nádvoří,…) atd. 
Nyní aktuálně probíhá zjišťování průbě-
hu hranic pozemků. Zjišťování hranic 
probíhá obvykle v úterý a čtvrtek. Jed-
notliví majitelé nemovitostí jsou pozvá-
ni s předstihem a písemně informováni 
o datu a čase šetření. Šetření bude po-
kračovat do cca poloviny roku 2023. 
Druhý krok bude následovat po vyšet-
ření hranic v celém intravilánu obce. 
Geodeti katastrálního úřadu zaměří 
vyšetřené hranice a převedou je do 
nové elektronické katastrální mapy. 
Třetí krok je připomínkové řízení, na-
plánované předběžně na začátek roku 
2025, a poté bude nová katastrální 
mapa v intravilánu zplatněna. 
Tento proces je potřeba vnímat pozitiv-
ně. Jeho výsledkem bude aktuální kata-
strální mapa, která bude v souladu se 
skutečností. Důležité informace budou 
zveřejňovány na úřední desce, ve zpra-
vodaji a případně budou i vyhlášeny 
místním rozhlasem. 
Celý proces je časově a organizačně 
náročný. Proto prosím v případě, že se 
nebudete moci zúčastnit šetření hranic 
v termínu navrženém v pozvánce, kon-
taktujte pracovníka KÚ (uvedeného 
v záhlaví) a domluvte si náhradní ter-
mín. Děkuji. 

Jan Vaculín, místostarosta 





Harmonogram svozu  

tříděného odpadu 
Měsíčně se budou odvážet všechny druhy  

tříděného odpadu:  

plasty, nápojové kartony, sklo, papír a kovový odpad 

Zpráva o hospodaření obce za rok 2022 a plán na rok 

2023 

V loňském roce 2022 obec nechala 

opravit parkovací plochu před kostelem 

za 2,7 mil. Kč včetně přiznané dotace. 

Dále proběhly stavební úpravy na hřbi-

tově v celkové výši 2,3 mil. Kč. Na čás-

tečné proplacení nákladů z dotačního 

programu prozatím čekáme. Bohužel se 

nepodařilo dostavět a profinancovat 

rozestavěnou cyklostezku s mostem 

přes Bečvu. Opět tedy přesouváme tyto 

finanční prostředky do rozpočtu na rok 

2023.  

Ke konci roku 2022 disponovala obec 

na bankovních účtech celkově částkou 

17,3 mil. Kč. Zadlužení obce se postup-

ně snižuje s tím, jak se splácí úvěry. 

V letošním roce již budou splaceny 

úvěry za pozemní komunikace 

a zbydou pouze splátky na obecní trak-

tor a cyklostezku. Tyto úvěry jsou 

v celkové výši 3,5 mil. Kč a budou kom-

pletně uhrazeny v roce 2025. 

V letošním roce 2023 se tedy snad už 

konečně dočkáme dostavěné cyklos-

tezky. Obec má také v plánu připravit 

projektovou dokumentaci na opravy 

instalací v mateřské školce tak, aby-

chom mohli žádat o dotaci pro tento 

účel. Sledujeme možnosti dalších do-

tačních titulů a připravujeme se na je-

jich případné využití v dalších letech. 

Petr Běťák 

Odpadové hospodářství 

Vývoz popelnic  
Nově probíhá vývoz každý lichý čtvrtek. Popelnice nemusí 
být označeny žetony, jen žádáme o jejich vysunutí k přístu-
pové cestě. 
 

Biodpad 

Od března jsou v obci opět rozmístěny kontejnery na biood-
pad, a to na čtyřech místech (na dolním konci u Lípy, naproti 
č. p. 73, u č. p. 292 a u tenisových kurtů). Do kontejnerů od-
kládejte, prosíme, pouze větve, a to až do odvolání. Po-
kud bude do kontejnerů dáván jiný materiál, budeme za 
jeho uskladnění platit nepoměrně vyšší částky. 
 

Sběrný dvůr 

Nově prosíme o odkládání papírových kartónů do sběrného 
dvora namísto do zvonů na tříděný odpad. 
Sběr a odvoz nebezpečného, velkoobjemového odpadu 
a železa proběhne v sobotu 29. 4. 2023. 

Poplatky na rok 2023 

Odpady   600 Kč/osoba 

Poplatek ve výši 600 Kč/osoba, nebo 600 Kč/rekreační objekt. Splatnost do 30. 6. 2023. 

Na účet č. 3052877/0300, vs: 01+č. p., nebo v hotovosti na Poště Partner.  

Zařazení objektů fyzických osob a výše sazby poplatku jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce o odpa-

dech č. 1/2023 (naleznete na stránkách https://striteznb.cz/formular/snb-vyhlaska-odpadove-hospodarstvi).  

Bližší informace sdělí pověřený pracovník obecního úřadu. 

Do 65 let věku 200 Kč, další pes 200 Kč. Nad 65 let věku 100 Kč, další pes nad 65 let věku 100 Kč. 

Splatnost do 31. 3. 2023. Na účet č. 3052877/0300, vs: 02+č. p., nebo v hotovosti na Poště Partner. 

Upřednostňujeme platbu na účet. 

Pokud nastala změna v poplatcích (např. pořízení či úhyn psa) je povinností tyto změny nahlásit do doby 

splatnosti poplatku na OÚ nebo při platbě poplatku. 

Stále evidujeme dlužníky těchto poplatků z minulých let. Žádáme o neprodlenou úhradu dlužných částek. 

Děkujeme. 

https://striteznb.cz/formular/snb-vyhlaska-odpadove-hospodarstvi




Obec Střítež nad Bečvou nadále obhospodařuje přibližně 

135 ha lesních porostů. Obnova lesa proběhla v roce 2022 na 

ploše necelých 2 ha. Jednalo se výlučně o zalesňování a přiro-

zené zmlazení po nahodilých těžbách. V umělé obnově byly 

využity dřeviny buk, jedle, javor klen, jilm horský a pro vylep-

šování modřín. Na několika lokalitách bylo vysazeno také 

celkem 100 kusů třešně ptačí. Těžiště činností při hospodaře-

ní v obecních lesích se postupně přesouvá od úkolů v obnově 

lesa k následné ochraně založených kultur. Výměra nově za-

ložených porostů (přibližně z roku 2018 a mladších), které 

vyžadují intenzivní ochranu v podobě ožínání, nátěru proti 

okusu, případně oplocování, dosahuje kolem 35 ha. Pro fi-

nancování nákladů pěstební činnosti se proto vedle zdrojů 

z tržeb za dříví snažíme v maximální míře využít dostupných 

dotačních prostředků. Základním využívaným programem je 

finanční podpora rozdělovaná Krajským úřadem dle Nařízení 

vlády č. 30/2014 Sb., dále realizujeme projekt z programu 

rozvoje venkova (operace obnova lesů po kalamitách) a pro 

konkrétní opatření v lokalitě Videčky jsme využili i prostředky 

z plánu péče o krajinu ze zdrojů Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR. 

Těžba dosáhla v loňském roce výše cca 1 160 m3 (pro srovná-

ní - v letech 2018 a 2019 se pohybovala kolem 5 tis. m3 roč-

ně). Přibližně 90 % těžby představují neplánované těžby na-

hodilé. Úmyslné těžby byly realizovány pouze v mladých po-

rostech ve Společním a v lokalitě U prameniště formou zdra-

votní probírky. Mýtní těžby realizovány nebyly. Většina vytě-

ženého dříví jsou slabé surové kmeny s vysokým podílem 

souší často i několik let starých. Jde o důsledek kalamity 

v minulých letech, kdy se muselo přednostně těžit kůrovcem 

napadené dříví a těžba ve slabých porostech byla vzhledem 

k ceně dříví nerentabilní. Nyní je situace na trhu z tohoto po-

hledu výhodnější a vyplatí se těžit i toto slabé dříví s velkým 

podílem paliva. Zpeněžení dříví tak dosáhlo v roce 

2022 průměrné výše asi 1 800 Kč/m3 na odvozním místě. Ku-

latina a část surových kmenů je realizována za tržní ceny regi-

onálním zpracovatelům, palivo je přednostně nabízeno obča-

nům obce případně dalším zájemcům. 

V příštím roce plánujeme obnovu v podobné výši jako v roce 

2022. Plochy holin budou vznikat zejména vlivem pokračující-

ho chřadnutí mladých smrkových porostů. Pokud nedojde 

k nepředvídatelným vlivům, lze také očekávat postupný mezi-

roční pokles objemu těžeb. Intenzivně ale racionálně bude 

probíhat ochrana kultur. Zvýšenou pozornost budeme také 

věnovat prvním výchovným zásahům - prořezávkám, které 

představují závazný ukazatel lesního hospodářského plánu 

a jsou důležité pro druhovou skladbu, stabilitu a kvalitu po-

rostů do budoucna. 

Lesu zdar, Ing. Tomáš Pliska 

Hospodaření 

v lesích v roce 2022 

Tříkrálová sbírka 

v roce 2023 ve  

Stříteži nad Bečvou  
S přáním Božího požehnaní a všeho dobrého do nového 
roku navštívili vaše domovy Tři králové. Nesli s sebou 
také dar radosti ze setkání, z lidské vzájemnosti, ze života 
samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci, 
najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám po-
může obtíže překonat. Zároveň prosili o finanční dar na 
pomoc lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, 
dětem bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům. 
 
Dnešní doba není jednoduchá. Do našich životů zasáhla epi-
demie, válečný konflikt v blízké zemi a ekonomické problémy, 
které se dotýkají každého z nás. Někoho více, někoho méně. 
Na Charitu Valašské Meziříčí se už nyní obrací více lidí 
s prosbou o pomoc a očekává se, že těch, kteří bez podpory 
druhých svoji nelehkou životní situaci sami nezvládnou, bude 
i nadále přibývat. Naše Charita se na tento nárůst již nyní při-
pravuje. 
A vy nám v tom velkou měrou pomáháte. Díky vaší solidaritě 
a ochotě pomáhat se v letošním 23. ročníku Tříkrálové sbírky 
podařilo vykoledovat 3 109 723 korun.  
Částka z kasiček je 3 088 323 korun a z on-line kasičky je 
21 400 korun. Ve Stříteži nad Bečvou, kde se koledovalo 
v sobotu 7. ledna, se vybralo 37 944 Kč.  
Naší Charitě zůstává 65 % z vybrané částky. Výtěžek sbírky je 
určen na pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, 
kam dosáhne pomoc Charity. Z vašich darů letos podpoříme 
provoz Centra sociálně – materiální pomoci, pořídíme auto-
mobily pro 4 sociální služby (financování spoluúčasti projektu 
IROP), oplotíme náš pozemek na ulici Zámecká ve Valašském 
Meziříčí, opravíme výtah v budově Centra denních služeb 
v Rožnově p. R. a podpoříme humanitární projekty Arcidi-
ecézní charity Olomouc. 
Na území naší působnosti koledovalo přes 1 500 dobrovolní-
ků.  
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, 
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky patří zejména 
všem dárcům, koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích, 
lidem v zázemí sbírky a všem koledníkům, kteří mohli vaše 
domovy označit požehnáním K + M + B + 2023.   
Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem a školám za 
vstřícnost a ochotu při realizaci této sbírky. A dále také 
MP Krásno, a.s., Váhala a spol. s r.o. a Jacobs Douwe Egberts 
Valašské Meziříčí za materiální podporu Tříkrálové sbírky. 
Všem za pomoc při organizaci a hlavně za příspěvky do 
kasiček patří ještě jednou velký dík. 
Vše o Tříkrálové sbírce můžete najít na webových stránkách 
Charity Valašské Meziříčí (https://www.valmez.charita.cz) 
a jejím facebooku (Charita Valašské Meziříčí), nebo na webu 
Tříkrálové sbírky (https://www.trikralovasbirka.cz). 

S úctou, Ing. Jiří Gavenda, ředitel 

https://www.valmez.charita.cz
https://www.trikralovasbirka.cz).%0d




Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou, konaného dne 7. 12. 2022  

Rozpočet po 5. změně Schválený „RO“ „RO“ před změnou Návrh 5. změny „RO“ po 5. změně 

Příjmy celkem 27 975 135,00  29 354 246,05  896 276,01 30 250 522,06 

Výdaje celkem 37 322 007,22 38 791 007,22 679 400,00 39 470 407,22 

Financování celkem 9 346 872,22 9 436 761,17 -216 876,01 9 219 885,16 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

▪ podání žádostí o dotaci na opravu 
místních komunikací Ke hřbitovu, 
K prameništi, Do Paleska. 

▪ podání žádostí o dotaci společně 
s obcí Zašová na 3 kontejnery 
s využitím ve sběrném dvoře. 

▪ záměr na prodej pozemku parc. 
č. 180/3 a parc.  č. 39/2 v k. ú. Střítež 
n. B. 

▪ závaznou vyhlášku o místním po-
platku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství. 

▪ "Program kofinancování sociálních 
a souvisejících služeb v Mikroregio-
nu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro 
rok 2023" dle předloženého návrhu. 

▪ mimořádný příspěvek na kofinanco-
vání sociálních a souvisejících služeb 
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-
Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion Valašsko-
meziříčsko-Kelečsko na rok 2023 ve 
výši 112 450,00 Kč (tj. 130,00 Kč na 
1 obyvatele – 865 obyvatel dle ČSÚ 
ke dni 1. 1. 2022). 

Kompletní zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstev obce Střítež nad Bečvou můžete nalézt na webových stránkách obce 

www.striteznb.cz/archiv-uredni-desky/. 

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež 

nad Bečvou 

▪ změnu rozpočtu č. 5/2022. 
▪ připomínku k návrhu rozpočtu na 

rok 2023, úprava o výdaje na poříze-
ní čelního nakladače k lesnímu trak-
toru. 

▪ návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh 
rozpočtu FRO (fond rozvoje a oprav) 
vodovodu Střítež n. B. 

▪ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Střítež nad Bečvou č. 1/2023 mezi 
obcí Střítež nad Bečvou jako posky-
tovatelem dotace a TJ Sokol Střítež, 
z. s. adresa: Střítež nad Bečvou 1, 
756 52, IČ: 4740816 jako příjemcem 
dotace. Dotace je poskytována na 
opravy a údržbu pronajatých spor-
tovišť a výdajů nutných pro chod 
sportovních oddílů TJ Sokol Střítež 
z. s. a pro rok 2023 je ve výši 
130 000 Kč a pověřuje starostu vy-
pracováním smlouvy a jejím podpi-
sem. 

▪ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Střítež nad Bečvou č. 2/2023 mezi 

obcí Střítež nad Bečvou jako posky-
tovatelem dotace a Farním sborem 
Českobratrské církve evangelické ve 
Stříteži nad Bečvou, adresa: Střítež 
nad Bečvou č. 120, 756 52, IČ: 
47658983 na opravu Střítežského 
kostela ve výši 150 000 Kč a pověřu-
je starostu vypracováním smlouvy 
a jejím podpisem. 

▪ aktualizovaný Program rozvoje obce 
Střítež nad Bečvou na období 
2021 – 2026. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se vzni-
kem pracovního poměru, formou do-
hody o provedení práce, mezi obcí Stří-
tež nad Bečvou a Bc. Martinou Skýpalo-
vou (dle ust. § 84 odst. 2 písm. p) záko-
na o obcích) na pracovní pozici Kroni-
kář, a to od 12. 12. 2022. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje do-
taci na provoz Sportovně střeleckého 
klubu Střítež nad Bečvou, z. s. adresa: 
Střítež n. B. 193, 756 52, IČ: 05793645 
ve výši 7 000 Kč. 

Výpis z usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou, konaného dne 1. 3. 2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

▪ novou výši nájmu v obecních bytech 
v bytových domech č. p. 141 a č. p. 
242 ve výši 67 Kč/m2 za měsíc 
s platností od 1. 7. 2023 a pověřuje 
starostu obce úpravou nájemních 
smluv a jejich podpisem 
s jednotlivými nájemníky. 

▪ záměr na výpůjčku části nemovité 
věci za účelem zřízení veřejného 
místa zpětného odběru odpadních 
pneumatik na p. č. 970/2 k. ú. Střítež 
nad Bečvou o ploše 10 m2. 

▪ prodej parcely č. 180/3 o ploše 
32 m2, k. ú. Střítež nad Bečvou, za 
cenu 100 Kč/m2 panu Miroslavu 
Zemanovi, bytem Střítež nad Bečvou 
140 a Ing. Miroslavu Zemanovi, by-
tem Na Rybníkách 755, Hradec nad 

Moravicí a pověřuje starostu zajiště-
ním kupní smlouvy a jejím podpi-
sem (náklady na vklad do KN pone-
sou kupující). 

▪ prodej parcely č. 39/2 o ploše 
35 m2, k. ú. Střítež nad Bečvou, za 
cenu 100 Kč/m2 panu Jaromíru 
Šubrtovi, bytem Vršovců 1146/4, 
Ostrava 9 a pověřuje starostu zajiš-
těním kupní smlouvy a jejím podpi-
sem (náklady na vklad do KN pone-
se kupující). 

▪ koupi pozemku parcelního 
č. 441 k. ú. Střítež nad Bečvou za 
cenu 20 000 Kč a pověřuje starostu 
vypracováním smlouvy a jejím pod-
pisem (náklady na vklad do KN 
ponese kupující). 

▪ odmítnutí požadavku 
na zaplacení částky 21 838,46 Kč 
s příslušenstvím a považuje takový 
požadavek za neoprávněný, jak již 
rozhodla Rada obce. 

▪ odmítnutí požadavku 
na zaplacení částky 104 000 Kč 
s příslušenstvím, považuje takový 
požadavek za neoprávněný a pově-
řuje starostu obce, aby vznesený 
požadavek odmítl. 

▪ změnu rozpočtu č. 2/2023. 
Zastupitelstvo obce předběžně sou-
hlasí se záměrem sdíleného svozu 
odpadu. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zá-
měrem vybudovat komunitní altán na 
obecních parcelách. 

Rozpočet po 2. změně Schválený „RO“ „RO“ před změnou Návrh 2. změny „RO“ po 2. změně 

Příjmy celkem 28 992 639,77  28 992 639,77  38 600,00 29 031 239,77 

Výdaje celkem 32 548 806,00 32 595 801,00 88 600,00 32 684 401,00 

Financování celkem 3 556 166,23 3 603 161,23 50 000,00 3 653 161,23 









Evangelický sbor jako součást  

komunitního života obce  

Evangelická církev má ve Stříteži bo-

hatou historii sahající až k Jednotě 

bratrské v 16. století, nicméně dnešní 

církev rozhodně nechce být reliktem 

minulosti. Střítežští evangelíci chtějí 

žít svoji víru moderně a autenticky. 

Dnes už církev naštěstí není 

z oficiálních míst obviňována ze zpá-

tečnictví a tmářství a křesťanská víra 

jakožto legitimní světonázor není 

v rozporu s běžným „vědeckým“ vní-

máním světa.  

 

Jako křesťané si uvědomujeme svoji 

odpovědnost za společnost, v níž žije-

me a chceme už jen svojí pouhou pří-

tomností ukazovat k duchovnímu roz-

měru života, tak jako věž střítežského 

kostela ukazuje k nebi. Jako střítežský 

kostel je v obci nepřehlédnutelný, tak 

i my evangelíci chceme být vidět 

a slyšet. Možná jste v loňském roce sly-

šeli o LEGO táboru nebo jste viděli naše 

FireShow. Kromě toho poskytujeme 

zázemí např. pro dívčí klub Andělky 

nebo občasné kosmetické workshopy.  

Těmito činnostmi chceme přispět ke 

komunitnímu životu obce, jehož jsme 

přirozenou součástí. I nově opravený 

kostel nemusí sloužit jen přísně nábožen-

ským účelům. Ve Stříteži např. chybí 

veřejná obřadní síň. Chceme, aby všich-

ni spoluobčané věděli, že kostel není 

veřejnosti uzavřený a že se v něm mo-

hou konat nejen církevní, ale 

i občanské obřady, např. pohřby či 

svatby. Zvláště v případě pohřbů není 

nutné jezdit do obřadní síně 

v sousedních obcích a lze jednoduše 

využít místního kostela k důstojnému 

rozloučení se zesnulým. 

V trendu propojování církevního 

a obecního života chceme pokračovat 

a věříme, že to, co připravujeme 

a chceme realizovat, bude užitečné 

a snadno přístupné pro většinu obyva-

tel Stříteže. 

Pochopitelně hlavní prioritou zůstává 

duchovní služba, která není určena 

pouze pokřtěným členům evangelické-

ho sboru, ale všem, kdo se zajímají 

o hledání smyslu života, kdo se potýkají 

s životními problémy nebo touží po 

otevřeném společenství na základech 

důvěry a porozumění. 

I z těchto důvodů nabízíme účast na 

duchovním životě v obci a zveme 

k návštěvě kostela, modlitebny, boho-

služeb, či jiných společenských akcí, 

které se konají na půdě evangelického 

sboru. Vítán je každý. Zveme vás ke 

společnému slavení velikonočních svát-

ků, k vzájemnému setkání a objevování 

Božích tajemství. Nezveme do církve, 

ale k živému Ježíši Kristu, bez něhož by 

ani ve Stříteži žádná církev neexistova-

la.  

Josef Hurta 

Přehled velikonočních  

bohoslužeb ve Stříteži n. B. 

6. 4. Zelený čtvrtek 16.30 hod.  

modlitebna ČCE čtení pašijí z Markova evangelia 

7. 4. Velký pátek  9.30 hod.  

modlitebna ČCE velkopáteční bohoslužby (VP) 

9. 4. Neděle vzkříšení 9.30 hod.  

evang. kostel velikonoční bohoslužby (VP) 

Jarní akce  

ve střítežském kostele 

          neděle 21. 5. v 15 hod.  Gospelový koncert  

 Add Gospel z Přerova 

 pátek 2. 6. v 18 hod.  Noc kostelů 





Zima v mateřské škole 

Sotva jsme se Vánocemi stihli rozloučit, 

už na nás čekaly nové zážitky. S dětmi 

jsme donesli zvířátkům krmení ke kr-

melci, po dlouhém čekání jsme se do-

čkali také sněhových hrátek. Lyžařský 

výcvik na Sachově studánce jsme mu-

seli z důvodu nevhodného počasí po-

sunout až na únor, ale o to víc jsme 

měli radost z čerstvě napadané sněho-

vé peřiny a slunečného počasí, které 

nám celý týden dopřálo ty pravé lyžař-

ské podmínky.  

V sobotu 4. února se při dětském kar-

nevalu naplnila sokolovna k prasknutí. 

Díky vzorným přípravám si návštěvníci 

mohli vychutnat rej masek, soutěže 

a bohaté občerstvení. Malí i velcí si od-

nesli mnoho předmětů z výher. V kate-

gorii hodnocených rodinných masek 

dort získala rodina Harryho Pottera, 

Houby a Pohádka o Karkulce.  

Výuku jsme dětem obohatili také o di-

vadélko s vesmírnou tématikou a na-

vštívili jsme tesařskou dílnu Matěje Hla-

váče, odkud jsme si přinesli vydlabanou 

dřevěnou lžičku. Se školáky jsme se 

také jeli podívat do ZŠ Vidče, kde jsme 

se zúčastnili hodiny prvňáčků a vše si 

mohli prohlédnout a vyzkoušet. Děti 

zde potkaly mnoho kamarádů a souro-

zenců, ani se jim nechtělo ze školy od-

cházet. Tak uvidíme, jestli jim to v bu-

doucnu vydrží. 

Martina Skypalová 





Zpráva o činnosti SDH a JSDH Střítež 

nad Bečvou za rok 2022 
Dovolte mi, abych v této stručné zprávě 

shrnul činnost našeho sboru 

v uplynulém roce. Když jsem ji 

v pozměněné verzi četl na valné hro-

madě SDH Střítež nad Bečvou 

v prosinci 2022, tak jsem hned úvodem 

kritizoval naprosto nedostatečné zapo-

jení starších hasičů ve věku 45+ do 

činnosti sboru. Avizoval jsem, že pokud 

se shodneme na tom, že členství v SDH 

je dobrovolné, tak je samozřejmě i prá-

ce dobrovolná. Když tedy pracuji pro 

SDH potažmo obec celý život, tak ná-

sledně mě v SDH nečeká nějaká obdo-

ba důchodu, ale pouze se mi změní 

spektrum dobrovolných činností. Od 

namáhavé fyzické práce při chystání 

kulturních akcí, výjezdů a brigád na 

hasičárně pozvolna přecházím 

k reprezentaci SDH na schůzích a po-

hřbech, obcházím s přáním své vrstev-

níky, kteří slaví jubileum, účastním se 

pohřbů členů i okolních SDH, na kultur-

ních akcích prodávám vstupenky a pra-

cuji v šatně. Tím dávám prostor mlad-

ším členům, aby měli dostatek času se 

věnovat těm činnostem, které jsem 

tenkrát dělal i já.  

Jsem velice rád, že tenhle můj apel 

směrem ke starším a zkušenějším čle-

nům padl na úrodnou půdu a již na 

schůzi se dobrovolně přihlásil bratr 

Václav Kuběj st., jako člen, který bude 

obcházet a gratulovat za SDH jubilan-

tům. Jako jeho náhradník se po malém 

zdráhání a troše přemlouvání přihlásil 

bratr Lubomír Kovář. Ostatní členové se 

přihlásili na prodej do baru na mysli-

vecký ples, atd. Tímto vám všem velice 

děkuji a jsem za to moc rád. 

To je také velice dobrá zpráva pro naše 

trenéry mládeže, kteří snad teď na vaše 

děti budou mít ještě více volného času 

a energie. Práce s mládeží, na kterou se 

snažíme získávat finanční prostředky, 

kde se dá, je pro nás naprosto zásadní. 

Děti jsou velice šikovné a úspěšné, tak 

snad je to i baví. Ti nejstarší 

z nejmladších už se dokonce zapojili do 

všech kulturních akcí, v čemž spatřuje-

me budoucnost našeho sboru. 

Pokud bych měl shrnout uplynulý rok 

v rámci jednotky, tak nám jediný výjezd 

překazil pohotový majitel nemovitosti, 

kde vzplanuly vzrostlé túje, které neo-

hroženě zahradní hadicí spláchnul a tím 

naši hrdinnou činnost zhatil. Samozřej-

mě se již nachází na čekací listině ke 

vstupu do jednotky. Nemůžu zde 

ovšem nechat bez povšimnutí zajíma-

vou příčinu tohoto požáru, kterou byla 

společná snídaně s manželkou. Vyšet-

řovateli požáru totiž vypověděl, že ob-

vykle k tújím vynáší popel z krbu až 

v 8:00 ráno, kdy vstává, ale tentokrát 

chtěl udělat své milované choti radost 

a potěšit ji svou přítomností při společ-

né snídani. Přes svůj veškerý odpor ke 

vstávání se mu to bohužel podařilo už 

v 6 hodin ráno, a tak již ze zvyku šel 

popel vynést. Ten byl však tentokrát 

rozžhavený, což způsobilo následný 

požár. O skutečném viníku této ne-

šťastné události si tedy udělejte obrá-

zek sami. Vyzdvihnout bych také chtěl 

všechny pozorné a všímavé občany, 

kteří se i přes vzdálenost půlky obce 

nenechali tímto ranním grilováním 

zmást a požár ohlásili.  

Dále jsme se zúčastnili prověřovacího 

cvičení v obci Zašová, kde jsme se po 

zdárném uhašení požáru mohli občer-

stvit v útulném prostředí místního pivo-

varu.  

Po slabším roce 2021, kdy kultura 

v obci značně zaostávala, se ten loňský 

velice vyvedl a byl akcemi naprosto 

natřískaný. Na úvod roku jsme v rámci 

výměnného pobytu prodávali za barem 

na mysliveckém plese, dále jsme uspo-

řádali v místním kulturně sportovním 

areálu pod Hostýnem dětskou obvodo-

vou soutěž, které se zúčastnilo nespo-

čet dětských družstev. Na začátku léta 

jsme po celý víkend zajišťovali občer-

stvení na okresním kole žáků a doros-

tenců na sportovišti ve Valašském Me-

ziříčí. Spolupořádali jsme Jánské ohně 

se Střítežským fojstvím a dětský den 

s ČSŽ. Hlavní naší akcí v roce je však 

Hodová zábava, která nalákala téměř 

plnou sokolovnu lidí, kteří se dle jejich 

ohlasů výborně bavili. Letošní novinkou 

byl vánoční jarmark při rozsvícení vá-

nočního stromečku, na kterém jsme 

spolupracovali s obcí, ČSŽ, myslivci 

a s nadpozemskými i podpozemskými 

ochotníky z okruhu Střítežského fojství. 

Akce to dle mého názoru a ohlasů spo-

luobčanů i účinkujících byla velice zda-

řilá. Přijeli dokonce i návštěvníci 

z okolních obcí a měst, kdy ohlasy byly 

velmi pozitivní. Osobně doufám, že se 

tahle krásná akce, kterou mnoho dob-

rovolníků dlouho chystalo pro všechny 

své spoluobčany, bude dále rozvíjet 

a pokračovat i v dalších letech.  

V příštím roce bychom se také ve spo-

lupráci s obcí zaměřili na havarijní stav 

hasičské zbrojnice, kde bychom chtěli 

uvést do pořádku sklad, opravit sociální 

zařízení, zbudovat dřez v klubovně 

a vytvořit oddělenou šatnu pro výjez-

dovou jednotku v prostorech garáží, 

které díky obci již nyní využíváme celé.  

Závěrem mi dovolte poděkovat na-

prosto všem, kteří náš sbor jakkoliv 

podporovali a pomáhali. Veškerých akcí 

je však takové množství, že pokud 

chceme budovat a udržovat v SDH 

dobrou náladu, příjemnou pracovní 

atmosféru a chuť k jejich pořádání, tak 

nám nezbývá nic jiného, než se pokusit 

přemluvit ke vstupu do SDH další nové 

členy. Takže jste všichni vítáni! 

Tomáš Fabián 









Oddíl odbíjené 
Turnaje v minivolejbalu (barevném 

volejbalu). První letošní turnaj barevné-

ho volejbalu se hrál ve Vsetíně v neděli 

5. února 2023. Bohužel kvůli malé kapa-

citě haly na Lapači se každá barva hrála 

v jiný čas. My jsme kvůli nemoci dětí 

hráli jen ve dvou kategoriích (barvách) 

– oranžové a modré. Oranžovou bar-

vu hrálo celkem 26 družstev (hrají 

dvoučlenná družstva) a začínalo se 

v 8 hodin. V oranžové barvě mají hráči 

povoleno míč chytit a pak hrát obouruč 

vrchem (prsty). Naše hráčky - K. Pastor-

ková a A. Cábová skončily na 17. místě. 

Modrá barva začínala v 15 hodin 

a soutěžilo 35 týmů (hrají tříčlenná 

družstva), zde již hráči mohou hrát 

bagr, blokovat, smečovat a dávat horní 

podání. Poslali jsme do soutěže 

3 družstva. Pouze 2 naši hráči již tuto 

barvu hráli, pro ostatní to byl první tur-

naj v této barvě. Naše družstva se umís-

tila na 32. (N. Peterková, A. Kramolišo-

vá, N. Blažková), 19. (S. Hajdová, B. Krů-

pová ,T. Minarčíková) a 13. (F. Daněk, 

J. Trusina, V. Randýsek) místě. Kluci 

vyhráli pět zápasů ze šesti, a přesto se 

umístili až na 13. místě. Družstva byla 

na začátku turnaje rozdělena do skupin 

po třech. Vítěz hrál o 1. až 12. místo. 

Kluci se umístili ve skupině na 2. místě, 

a tak hráli o 13. až 19. místo. Zde už 

žádný zápas neprohráli.  

Další turnaj byl v neděli 26. února 

v Raškovicích. Zde jsme se účastnili ve 

dvou barvách - oranžové a zelené, 

v každé jsme měli dvě družstva. Děti 

hrály velmi dobře a dosáhly velmi pěk-

ného umístění a dvě družstva i na me-

daile. V barvě oranžové ve skupině 

„A“ získaly A. Cábová a K. Pastorková 

1. místo, ve skupině „B“ D. Ryboňová 

a A. Mácová 8. místo. V barvě zelené 

skupina „A“ S. Hajdová, B. Krůpová, 

T. Minarčíková  a J. Trusina 3. místo, ve 

skupině „B“ N. Blažková, N. Peterková 

a A. Kramolišová místo šesté. 

Všem zúčastněným hráčům gratuluje-

me a rodičům děkujeme za dobrou 

spolupráci. 

Od prvního lednového víkendu se zača-

ly hrát zápasy rozehraného soutěžního 

ročníku 2022/2023 ve všech kategoriích 

krajského přeboru Zlínské kraje. 

Kadetky zahájily soutěž v sobotu 

7. ledna zápasem s druhým družstvem 

v tabulce - Napajedly. Hrálo se na sou-

peřově hřišti a oba zápasy naše děvčata 

prohrála 0:3 a 1:3. Další zápasy děvčata 

hrála už jen doma. V sobotu 15. ledna 

s Rožnovem, kde děvčata po velmi bo-

jovném výkonu vyhrála oba zápasy 

3:2 a 3:1. Další týden jsme hrály 

s lídrem soutěže Vsetínem. Na zkušené-

ho soupeře, který vyhrál i loňskou sou-

těž, děvčata nestačila. Oba zápasy pro-

hrála shodně 0:3. V sobotu 25. března 

od 9 hodin budou doma hrát děvčata 

poslední zápas letošního ročníku kraj-

ského přeboru s družstvem Kroměříže. 

Z krajských soutěží je teď čekají ještě 

turnaje krajského poháru. První kolo 

poháru se hraje v sobotu 1. dubna 

v Napajedlích. 

Juniorky hrály prozatím 3 kola sou-

těže, a to doma s Uherským Brodem 

a Prostějovem (dohrávka za podzim), 

obě kola prohrály 0:3. V neděli 26. úno-

ra hrály v Prostějově. Vzhledem 

k nemoci juniorek odehrály oba zápasy 

kadetky a prohrály oba zápasy 0:3. 

V březnu hrají doma v sobotu 4. března 

se Zlínem a dohrávku s Valašským Me-

ziříčím v pátek 17. března. Druhé kolo 

krajského poháru pak budou hrát 

19. března v Uherském Brodě. Družstvo 

juniorek tvoří hráčky, které věkově patří 

ještě do soutěže kadetek, případně 

lvíčat. Z tohoto družstva tak pouze jed-

na hráčka patří do věkové kategorie 

juniorek, proto každý vyhraný set je pro 

nás úspěch. 

Junioři hráli v neděli 8. ledna ve Valaš-

ském Meziříčí. Družstvo Val.Mezu má 

ve svém kádru hráče se střídavým star-

tem, kteří hrají za Jičín nebo druhou 

juniorskou ligu. Naše hráče musíme 

pochválit za velmi bojovný výkon, proto 

prohra 2:3 a 1:3 proti daleko zkušeněj-

ším a i starším hráčům je úspěch. Doma 

jsme pak hráli se střídavým úspěchem. 

S Nivnicí kluci vyhráli po velkém boji 

3:2 a druhý zápas prohráli 0:3. S lídrem 

soutěže Vsetínem jsme se utkali 

26. února na Lapači, kde jsme prohráli 

dvakrát 0:3. Zápas rozhodly větší herní 

zkušenosti vsetínských hráčů, kteří 

v koncovkách setů dokázali zachovat 

chladnou hlavu. I tak musíme naše juni-

ory za předvedený výkon pochválit, 

v jednom setu jsme prohráli po velmi 

bojovném výkonu 24:26, i ostatní sety 

se rozhodovaly v koncovce. Poslední 

zápas hrajeme v neděli 5. března doma 

od 10 hodin se Starým Městem. Tato 

sezóna byla i pro juniory velmi náročná, 

protože všichni patří věkem mezi kade-

ty. Ale do kategorie kadetů, jsme se 

Vsetín modrá barva, stojící zleva: 

A. Kramolišová, N. Blažková, 

N. Peterková. Klečíčí: S. Hajdová, 

T. Minarčíková, B. Krůpová. Sedící: 

F. Daněk, V. Randýsek, J. Trusina 

Oranžová barva ve Vsetíně:  

A. Cábová a K. Pastorková  

Raškovice, stojící zleva: Peterková, Kramolišová, 

Blažková, Krůpová, Hajdová, Minarčíková, Trusi-

na. Klečící zleva: Mácová, Ryboňová, Cábová, Pas-

torková 
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přihlásili jen my, proto naše družstvo 

zařadil svaz do soutěže juniorů, kde 

hrají i hráči ročníku 2002. Naše druž-

stvo tvoří převážně hráči ročníku 2006–

2007. 

A ještě prosba – potřebovaly bychom 

rozšířit náš trenérský kádr.  Pokud máte 

zájem nám s dětmi pomoci, budeme 

velmi rády. Stavte se za námi na jakýko-

liv náš trénink. Děti trénují v úterý, čtvr-

tek a pátek vždy od 16.30 do 19 hodin. 

Trenérky odbíjené  

Juniorky a kadetky – zápas s Prostějovem 

Stojící zleva: trenérka Hronešová, Randusová, Dobešová, 

M. Říhová, K. Říhová, Kovářová, A. Urbanová. Sedící zleva: 

Děcká, Mandulová, M. Urbanová, Trčková 

Junioři – zápas se Vsetínem 

Stojící zleva: Štreichl, Bělunek, Daněk, Stiller, Bena.  

Klečící zleva: Malota, Skalík, Urban 

Vánoční turnaj ve stolním tenise  
Dne 27. prosince 2022 se v místní soko-

lovně odehrál turnaj ve stolním tenise.  

Muži byli rozděleni do dvou skupin, ze 

kterých postupovali všichni zúčastnění 

do vyřazovacího pavouka, který násled-

ně vyhrál Miroslav Kuběj, který ve finále 

porazil Patrika Kováře 3:2 na sety.  

Žen bylo méně, a tak si zahrály vzájem-

ně mezi sebou. Vítězkou se stala Barbo-

ra Kovářová, která získala nejvíce bodů.  

U dětí byl systém stejný jako u žen 

a vítězem se stal Petr Ryboň, který 

dokázal porazit všechny své soupeře. 

Jako každý rok se i letos odehrály také 

oblíbené čtyřhry, které vyhrála dvojice 

Kovář - Martinát. Všichni zúčastnění si 

odnesli věcné ceny a přispěli tak k vý-

borné atmosféře turnaje. Na závěr by-

chom rádi poděkovali všem sponzo-

 Umístění: 

Muži: 
1. Miroslav Kuběj 

2. Patrik Kovář 

3. Zdeněk Videcký 

Ženy:  
1. Barbora Kovářová 

2. Jana Mikulenková 

3. Naděje Seigeová   

Děti: 
1. Petr Ryboň 

2. Jiří Divín 

3. Josef Vojáček  

Čtyřhry: 
1. Patrik Kovář - Olin Martinát 

2. Miroslav Kuběj - Naděje Seigeová 

3. Dan Lušovský - Barbora Kovářová 

rům, bez kterých by se tento turnaj 

nemohl uskutečnit.  

Miroslav Kuběj 

 


