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Červen 2022 

Milí Střítežané, 

konečně je tady opravdové jaro, i když mám pocit, že 
letos pořádná zima vlastně vůbec nebyla. Nakonec si 
to vynahradila tím, že byla „alespoň“ dlouhá, což 
jsem si uvědomil na 1. máje pod třešní, která teprve 
nesměle rozkvétala, zatímco roky dozadu už bývala 
odkvetlá. 
S oteplením a slunnými dny jsme se přesunuli ven, 
do přírody, altánů, pergol a zahrad. Snažíme se včas 
vše zasadit od semínek až po přísadu, někteří také 
keře a stromky, jiní zase chtějí oživit zahrádku nový-
mi květinami nebo ozdobit dům truhlíky s muškáty. 
A všichni doufáme, že nám naše snažení přinese co 
největší potěšení a užitek. Ale k úrodě je ještě dale-
ko. 
Poslední mohykáni se pomalu chystají sušit seno 
a na to se těším i já. Začínají pozorovat, jestli už jsou 
odkvetlé pampelišky a až budou odkvetlé, jestli už 
dost narostla tráva a pak to hlavní, jestli hlásí pěkné 
a jisté počasí. Ono totiž nasušit kvalitní seno není jen 
tak. Je to věda a bez mechanizace i pořádná dřina. 
Když už je seno konečně suché, tak to bývají fofry 
a bývá to napínavé rychle ho schovat pod střechu 
před bouřkou. Jo a děti při tom diskutují, protestují 
a remcají. 
Chci vás požádat o ohleduplnost při sečení trávníků 
a dalších hlučných činností, abyste sousedy zbyteč-
ně neobtěžovali hlukem v neděli. Všichni máme času 
stejně – týden má sedm dnů a den 24 hodin, proto 
vůbec nerozumím, proč to někdo stíhá a někdo ne-
stíhá a pak to „musí dohánět“ v neděli.  
Rád bych vás pozval na akce, které ve spolupráci 
s obcí připravují na červen a letní prázdniny jak spol-
ky, tak nájemce bufetu ve sportovním areálu. Se-
znam připravovaných akcí je uveden dále ve zpravo-
daji. Pořadatelé jsou nadšenci, kteří věnují svůj volný 
čas přípravě akcí a jejich programu. Největší odmě-
nou je pro ně poté naše spokojenost a příjemně strá-
vené chvíle s přáteli a se sousedy. Věřím, že si kaž-
dý přijde na své, nabídka je opravdu velmi široká. 
Závěrem mi dovolte vám popřát krásné a pokud 
možno klidné dny. 

Jan Vaculín 
místostarosta obce 

Úvodní slovo 

Jaro je v plném proudu, a tak se místní čarodějnice rozhodly 
nastartovat svá košťata a metly a v pátek 29. dubna vyrazily 
vymetat z domácností všechny neduhy a nemoci po zimě 
nashromážděné v rozích a pavučinách. 
Muzika hrála, břinkala a lidé už z dálky vyhlíželi početný prů-
vod čarodějnic. Čarodějnice různého věku vyrazily z dolního 
konce v 16:30 a měly co dělat, aby se na hřiště dostaly do 
18 hodin, kdy měl začít program. 
Tam nastal problém s nedostatkem organizátorek, takže celé 
odpoledne bylo dost hektické. Nakonec mávnutím kouzelné-
ho proutku vše dobře dopadlo a děti si zalétaly na metle 
a házely škrpálem. Všechny dostaly špekáčky a vítězové 
soutěží drobnou odměnu. 
U zapálené hranice se sešla spousta lidí a myslím, že 
i v bufetu zažili pekelné odpoledne. 
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit vítání jara, členkám ČSŽ 
za organizaci, Jarkovi Trčkovi za opékání špekáčků, hasičům 
za postavení obřadní hranice, Pavlu Gerlovi, že se operativ-
ně ujal moderace a omlouváme se personálu bufetu za perný 
den. :) 

Kateřina Rohlederová 
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Aktuality z naší obce 

Další dopravní nehoda u „rýnštoka“ 

Převzato ze stránek HZS Zlínského kraje: 
Ve čtvrtek 28. 4. 2022 slunečné počasí vylákalo v odpoled-
ních hodinách ven na silnice i motorkáře. Nehoda však na 
sebe nenechala dlouho čekat. Ke střetu osobního automobilu 
a motocyklu došlo u obce Střítež nad Bečvou na Vsetínsku. 
Na místo ihned byli vysláni profesionální hasiči ze stanice 
Valašské Meziříčí a hasiči města Rožnov pod Radhoštěm. 
Po příjezdu na místo hasiči průzkumem zjistili, že došlo 
k těžkému zranění motorkáře. Tomu hasiči do příjezdu po-
sádky zdravotnické záchranné služby poskytovali první po-
moc. Zranění byla však vážná, proto pro muže přiletěla letec-
ká záchranná služba, která zraněného transportovala do ne-
mocnice v Ostravě. 
Zdroj: https://www.hasici-roznov.cz/  

Komentář obecního úřadu: 
V osobním vozidle cestovala řidička se synem z naší obce, 
kteří vyvázli naštěstí bez zranění. 
Je potřeba zdůraznit, že pro vaši bezpečnost děláme ma-
ximum. Dokončení projektu cyklostezky a dokončení lávky 
přes Bečvu je pro nás naprostá priorita. Bohužel nestačíme 
žasnout nad složitostí správního řádu a možnostmi jak zřej-
mé a jasné věci prodlužovat a dostavbu oddalovat. Prosíme 
znovu všechny občany, aby při cestě ke střítežskému mostu 
na kole a pěšky využívali cyklostezku. Může vám to zachránit 
životy, což se již opakovaně potvrdilo. Ihned po této nehodě 
jsme kontaktovali správce silnice III. třídy a požádali jej 
o zajištění vodorovného značení na silnici. 
Na podzim 2021 obec po dohodě se soukromým majitelem 
zpřehlednila právě úsek u rýnštoka kde bylo vykáceno něko-
lik smrků a vyčištěna zelená plocha mezi smrky a silnicí 
III. třídy. 

Dále nás velmi trápí nevyhovující stav křižovatky na výjezdu 
z obce na silnici I. třídy, kde mnozí z nás dennodenně jezdí-
me a čekáme v koloně. Nyní již měla být křižovatka, podob-
ná jako v Zubří, se semafory, odbočovacími pruhy a přecho-
dy pro chodce, hotová s pohodlným a hlavně bezpečným 
výjezdem z obce. Bohužel z důvodu obstrukčního jednání 
nová křižovatka stále nestojí. Dle sdělení zástupce ŘSD, jež 
mělo být investorem akce v hodnotě min. 85 000 000 Kč, 
jsou projekční práce pozastaveny a akce odložena. 
Při každém čekání na křižovatce myslíme na původce ob-
strukcí a modlíme se, ať na místě nedojde k další úplně zby-
tečné nehodě a úmrtí člověka. 
 

Výměna oken na obecním úřadu 
Z důvodu nevyhovujícího technickém stavu oken, který byl 
až téměř havarijní a z důvodu rostoucích cen energií, byla 
v minulém roce zastupitelstvem schválena jejich výměna, 
a to včetně vstupních dveří do kadeřnictví a knihovny. Výmě-
na oken ve 3. NP a dveří proběhla v půlce května, zbytek je 
naplánován na jeho konec. Od výměny oken si také slibuje-
me úsporu provozních nákladů na vytápění obecního úřadu. 
 

Pokračující výstavba 
Na hřbitově pokračuje výstavba západního oplocení hřbito-
va. Dokončuje se gabionová stěna. Následně budou osaze-
ny zámečnické plotové prvky a brána.  

Zeleň v obci 
Proběhlo rizikové kácení tří stromů na obecních pozemcích. 
Pokácen byl suchý jasan nad tenisovými kurty, mohutná 
vykotlaná lípa rostoucí v korytu potoka u RD Rohlederů 
a olše u potoka za RD Ondruchů, zde z důvodu blízkých 
plotů. Kácení provedl specialista na kácení ve výškách. 
Dále byla upravena zeleň u hasičské zbrojnice, odstraněn 
sloup SPT Telekom, který výrazně 
omezoval rozhledové podmínky při 
výjezdu od zbrojnice na silnici III. 
tř. a odstraněny nevzhledné keře u 
budovy bývalého kina. 
Pokud stromy v zastavěné části 
obce „přerostou“, tak se z jejich 
kácení stává poměrně složitý 
a drahý oříšek. K jejich odstraňová-
ní však důsledně přistupujeme až 
po zhoršení jejich zdravotního sta-
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vu a když ohrožují své oko-
lí. 
Nově byly vysazeny ostrův-
ky před obecním úřadem 
a vedle sokolovny, které 
nyní působí upraveným 
a příjemným dojmem. 
Příkopy mimo obec nám 
projela mulčovačem SUS 
Valašsko a na ostatní plo-
chy jsme použili náš nový 
mulčovač a zmulčovali tedy 
vlastními silami výrazně 
rychleji a efektivněji. 

Oprava komunikací a cest 
Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Zlínského kraje 
byly zbaveny nánosů okraje hlavní silnice III. třídy ve středu 
obce, vyčištěny příkopy a obnoveny dešťové vpusti. Ve spo-
lupráci s Valašským ZOD družstvem a Střítežským fojtstvím 
byla opravena polní cesta v hájích sloužící pro přístup 
k obdělávaným polnostem. 
V dubnu proběhl úklid všech obecních komunikací, který pro-
vedl zametací vůz Technických služeb Valašské Meziříčí. 

Pozvání do sportovního areálu pod Hostýnem 
Zveme vás do sportovního areálu pod Hostýnem. Tenisové 
kurty, volejbalové hřiště a fotbalové hřiště je po zimě připra-
vené a přímo vybízí ke sportování a pohybu. Permanentky 
na tenisové kurty jsou v prodeji. V bufetu se můžete občer-
stvit po sportování nebo se jen potkat s přáteli.  

Vítání občánků 
Rok 2021 bychom mohli považovat za velice úrodný, alespoň 
co se našich nových malých občánků týče. Pozvali jsme je do 
místní sokolovny v sobotu 12. března 2022 a slavnostně jich 
přivítali celkem třináct. Společně s rodiči se nám málem ani 
nevešli na společnou fotografii. Velice nás potěšilo vystoupe-
ní dětí z mateřské školky a rádi jsme si poslechli i hudební 

program v podání paní Jany Peřtové, pana faráře Josefa 
Hurty a Míši a Magdy Zajícových. Pro rodiče bylo připraveno 
posezení s občerstvením. Po proslovu starosty obce složili 
rodiče slib a podepsali se do pamětní knihy, následovalo 
předávání dárků a tradiční fotografování v kolébce. 
Přejeme hodně štěstí a zdraví! 
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Nakládání s bioodpadem  
Před lety jsme zavedli v obci sběr bioodpadu, který se odklá-
dal před domy, kde byl sbírán a následně odvážen. Tento 
systém však byl velmi neefektivní a zaměstnance obce neú-
měrně zatěžoval. V minulém roce, po pořízení nového trakto-
ru, jsme po obci rozmístili čtyři kontejnery, kde lze bioodpad 
odkládat a které pravidelně vyvážíme. Díky odvozu nám ob-
čanům odpadají Nerudovské starosti, kam s ním, nemusíme 
větve pálit a obtěžovat tak sousedy kouřem nebo komposto-
vat hromady trávy. Služba je využívaná, užitečná a funguje, 
což nás velmi těší. 
Množství bioodpadu narostlo vloni na 73 tun. Směsný biood-
pad z kontejnerů vozíme do kompostárny Zašová, kde došlo 
ke zdražení a aktuálně za uložení 1 tuny bioodpadu obec 
platí 1 452 Kč vč. DPH, ovšem bez dopravy. Vzhledem 
k účtovaným vysokým cenám musíme odvoz co nejvíce ze-

fektivnit tak, abychom neúměrně nezatížili obecní pokladnu 
a nemuseli náklady přenést na vás občany. 
Proto jsme do cca půlky dubna požadovali odkládání pouze 
větví do kontejnerů, z důvodu, že se nám podařilo zajistit 
jejich poštěpkování a následný odvoz zdarma, bez dalších 
mzdových nákladů pracovníků obce a toliko nepříjemného 
kouře či možného zahoření. 
Nyní od května, vás žádáme o využívání kontejnerů pouze 
k odkládání trávy, ne větví nebo dřeva. Trávu umíme zdarma 
a ekologicky vrátit do přírody. Pokud bude v kontejnerech 
tráva v kombinaci s větvemi, případně dřevem, budeme je 
muset vozit do kompostárny v Zašové, a tam za uložení platit 
nemalé prostředky. 
Při správném nakládání s bioodpadem ušetříme obci, a tedy 
i sami sobě, nemalé finanční prostředky. 

Děkujeme za spolupráci. 

Výdaje   Množství (t) Kč 

  Svoz směsného komunálního dopadu 193 624 695,- 

  Svoz a složení objemného odpadu 49,1 97 825,- 

  Svoz nebezpečného odpadu 8 54 570,- 

  Svoz biologicky rozložitelného odpadu 73 87 952,- 
  Svoz stavební suti 46 19 891,- 
  Svoz tříděného odpadu 37 88 779,- 
  celkem   973 712,- 

 Příjmy       

 Komunální odpad (poplatek za odpady)   433 083,- 
  Kovový odpad   84 070,- 

  EKO-KOM a.s.   132 855,- 
  celkem   650 008,- 

Výsledky odpadového hospodářství za rok 2021 - 
obec Střítež nad Bečvou 

Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 60, odst. 4 

Harmonogram svozu  

tříděného odpadu 
Měsíčně se budou odvážet všechny druhy  

tříděného odpadu:  

plasty, nápojové kartony, sklo, papír a kovový odpad 
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TISKOVÁ ZPRÁVA  

Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! 
Každý jich v průměru vytřídil bezmála 72 kilogramů!  

Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi ne-
jenže udrželi rostoucí trend, třídili navíc s takovým elánem, 
že překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu. 
Loni ho vytřídil každý obyvatel ČR do barevných kontejnerů 
v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více 
než v roce 2020!  
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koro-
naviru rostlo množství vytříděných odpadů na jednoho oby-
vatele podobným tempem jako v předchozích letech. Třídění 
zůstali Češi věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 udržet stav, 
kdy bezmála ¾ všech obyvatel pravidelně třídí své odpady. 
A třídili ještě více, než kdy předtím. V průměru každý Čech 
vytřídil 22,5 kilogramů papíru, 16,8 kg plastů, stejné množství 
kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.  
 
Nová definice recyklace a kroky na podporu recyklace  
Zásadní dopad na plnění stanovených cílů měly nové odpa-
dové a obalové předpisy, které zavedly nová evropská pravi-
dla. Tím nejdůležitějším byla změna statistických definic 
recyklace, zejména rozlišení procesu úpravy odpadů pro 
recyklaci od samotné konečné recyklace. Pro ČR bylo také 
významné vyřazení produkce certifikovaných alternativních 
paliv (TAP) ze statistického vykazování recyklace, kam do-
sud patřila. I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci 
(materiálové využití) ještě více podpořit.  
Na pozadí epidemiologických opatření tak probíhaly dva vel-
mi důležité procesy směřující k vyšší recyklaci. Tím prvním 
byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly zave-
deny tzv. multikomoditní sběry tříděného odpadu. Jedná se 
o společný sběr materiálově různých odpadů do jedné nádo-
by tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich následné oddě-
lení. Typicky jde o sběr kovů spolu s plasty. Tento způsob 
sběru umožňuje intenzivní sběr všech tříděných komodit 
i v husté zástavbě, kde z prostorových důvodů není možné 
instalovat další kontejnery. Proto tuto možnost třídění uvítala 
řada obcí, které tak mohly bez problémů nabídnout hustou 
síť nádob a pytlů pro sběr kovů. Díky této změně dnes může 
takto kovy třídit více než 8 milionů občanů a sběrná síť pro 
ně se dále rozšiřuje.  
Druhým podstatným prvkem pak byla započatá organizační 
i technologická modernizace dotřiďovacích procesů na třídi-
cích linkách, zejména v případě plastů. Smyslem je přede-
vším odklon od výroby TAP, do procesu recyklace, tedy zvý-
šení účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery. Tento moder-
nizační proces na třídicích linkách jsme podporovali úpravou 
odměn, které nejen výrazně narostly, protože kvalitní dotřídě-
ní je pochopitelně dražší, ale také jsou nyní navázány na 
samotnou dosaženou účinnost. To pochopitelně motivuje 
linky k inovacím v technologii i organizaci jejich provozu.  
Smyslem změny způsobu financování bylo spojit jej nikoli 
s množstvím upravovaného odpadu, ale především s množ-

stvím odpadu vstupujícího do konečné recyklace. Cílem je 
tedy propojit financování třídicích linek s měřicím bodem 
recyklace, který dle nové legislativy je na výstupu z dotřiďo-
vacího procesu. Současně navýšené platby reflektovaly no-
vou zákonnou úpravu, která vyžaduje, aby i nerecyklovatelný 
odpad byl využit, alespoň energeticky. Díky zahájené intenzi-
fikaci procesu dotřídění odpadu se podařilo dosáhnout dob-
rého výsledku recyklace i v případě plastových obalů, kde je 
podle nových definičních podmínek zajištění splnění požado-
vaného cíle recyklace nejobtížnější. Tento proces moderni-
zace bude pokračovat i v dalších letech, protože pro splnění 
náročných cílů směrnic EU bude nutné dosáhnout ještě vyšší 
účinnosti třídění.  
 
EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let  
Rok 2021 byl pro celý systém třídění a recyklace náročný. 
Nejen, že se v oblasti nakládání s odpadem projevovala řada 
problémů spojených s epidemií, ale také se zásadně změnily 
prakticky všechny předpisy spojené s odpady a recyklací 
obalů. EKO-KOM, a.s., problémy překonal ve spolupráci 
s obcemi, městy i odpadovými firmami. Letos je to již 25 let 
soustavné spolupráce na rozvoji sběrné sítě, jejím financová-
ní, na vylepšování technologií třídicích linek a rozvoji recykla-
ce obalů.  
 
Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou 
stopu  
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovi-
na, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné 
suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových 
produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí 
v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje zátěž životního 
prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpa-
dů šetříme přírodní zdroje surovin, energii a zamezujeme 
rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci odpadů se 
nám také daří významně snižovat uhlíkovou stopu. Loni se 
podařilo dosáhnout úspory CO2 ekv. ve výši přes 
980 000 tun.  
 
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., 
mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz, 
www.jaktridit.cz  
 
O společnosti EKO-KOM  
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz 
systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě 
autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. 
Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní 
spolupráce průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců od-
padů a jejich finálních zpracovatelů. 
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Velikonoční vyjížďka 
 
Na Bílou sobotu, dne 16. dubna 2022 se uskutečnila v naší obci velikonoční vyjížďka. Letošnímu ročníku počasí sice 
nepřálo, ale koňáky to neodradilo a na vyjížďku dorazili.  

Přijelo okolo 30 statečných jezdců. Poprali se jak s deštěm, 
tak i s mlhou, která se dala místy krájet. Teploty sahaly téměř 
k bodu mrazu. Po dopolední vyjížďce probíhal ve Videčkách 
program. Byly připraveny soutěže pro koňáky a nechyběla 
ani soutěž pro diváky. Ke konci dne nám vylezlo dokonce 
i sluníčko.  
Koňácký večer, ale teď už bez koní, pokračoval v místní hos-
podě Květoň, kde bylo připraveno výborné občerstvení. Veli-
ce děkujeme všem sponzorům. Za jejich dary byly nakoupe-
ny krásné a hodnotné ceny pro soutěžící. 

Děkujeme také všem za veškerou pomoc. V neposlední řadě 
děkujeme také divákům za podporu. 
 
Rádi bychom vás pozvali na Hubertovu jízdu, která se usku-
teční 1. října 2022. Večerní program bude připravený v míst-
ní sokolovně s country skupinou Gympleři. Děkujeme a těší-
me se na vás.  

Za pořadatele Monika a Igor Dobešovi 
Foto: Markéta Holčáková 

Stavění máje 
 
Máj, máj, máj, zelený je háj. Stromy jsou samý květ, ať je lásky celý svět!   

V tomto duchu bylo letošní stavění máje. Né jen příroda, ale 
i my jsme slavili krásu letošního jara a užívali jsme si, po 
dvouleté pauze, stavění máje naplno! Zahájili jsme jej tradič-
ním zdobením májky u rybníka, kde se sešlo také dost stat-
ných mužů, kteří strom zvládli jak přenést, tak i obratně usa-
dit na své místo. Pak už se mohlo jen vesele hodovat, o což 
se letos zasloužila i mladší generace. Svou snahou při serví-
rování káviček a nápojů, a pílí při grilování uzeninek, nás 
mile překvapili a věříme, že je toto nadšení jen tak brzy neo-
pustí.  
Pokusili jsme se také o zpestření jídelníčku a po bramboráč-
kách chucených Klárkou a Jankou se jenom zaprášilo. Sa-

mozřejmě i naši zkušení barmani měli ruce plné práce. Ne-
jen s nápoji, ale i s prohnutými stoly dobrot od šikovných 
a hlavně dobrovolných cukrářek a pekařek, kterým patří vel-
ké díky. Byla to pastva nejen pro oči, ale věřím, že i de-
gustační zážitek stál za to.  
A na závěr nechyběla ani ta láska. Myšlenka pana fojta se 
stala skutečností a 25 nadšených párů se v jeden okamžik 
políbilo pod rozkvetlými stromy. Opět jeden z krásných dnů, 
kde se sejde na jednom místě spousta dobrých lidí.  

Kateřina Špaková 
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Svátek matek 
 
Úvodem bych chtěla poděkovat Střítežskému fojtství a ostatním organizátorům a účastníkům „kolečkové“ verze Svát-
ku matek. Je štěstí „naplavit se“ do obce plné kreativních a inspirativních lidí. Vždyť množství kulturních akcí nám 
závidí i obyvatelé okolních obcí.   

Letos se oslava Svátku matek konala v sokolovně v neděli 
8. května 2022 od 14 hodin. 
Maminky byly přivítány kafíčkem a zákuskem od fešných 
mladých mužů. Na programu bylo vystoupení paní Peřtové, 
jenž svým zpěvem rozproudila pozitivní energii. Dále vystou-
pily naše naděje z mateřské školy se Šmoulím tanečkem 
a hudební produkce talentovaných děvčat Anežky a Elišky 
Špakových a Zlatky Malíkové. Ty předvedly, jak ve hře na 
piano pokročily. Ženy z pořádajícího spolku ČSŽ si připravily 
retro přehlídku řemesel, bez kterých bychom se na vesnici 
nemohli v žádném případě obejít. 
Celé odpoledne milým slovem provázel Tomáš Zajíc a také 
i s celou svou rodinou kulturní program zakončil autorskou 
skladbou pro maminku, která zaujala a dojala celý sál. 
Moderování a předávání tomboly se ujali dorostenci a pře-
svědčili nás, že se ani v budoucnu o pořádání kulturních akcí 

v obci nemusíme bát. Jistě na ně byly všechny maminky 
i babičky náležitě pyšné. 
Úspěch měla i prodejní výstava rukodělných prací, kde byla 
možnost zakoupit si výrobky přírodní kosmetiky, textilní 
a kožené výrobky, čokoládové pralinky a sušené ovoce, háč-
kované anděly a zdobené perníky. 
O kompletní servis v baru se postarali pozorní muži se žlutý-
mi motýlky - Pavel Bartoška, Michal Bena, Michal Špak 
a Jarek Trčka. 
Moc nás těší, že některým ženám se v sokolovně tak líbilo, 
že odmítaly opustit sál i po skončení akce. 
Děkujeme OÚ ve Stříteži nad Bečvou, všem vystupujícím za 
kulturní program a hlavně mužům, kteří se ochotně postarali 
o těžkou práci v baru. 

Kateřina Rohlederová  

Pohled do Dětské skupiny 
Střítež nad Bečvou 

Stejně jako je veselejší pohled na probouzející se přírodu, 
tak i my v dětské skupině se radujeme z pozorování barviček 
kolem nás. Jarní procházky osvěžuje povídání o kytičkách, 
které kolem sebe vidíme. Poznáváme je a názorně si procvi-
čujeme barvičky (aby se nám stále nepletly). Hrajeme 
si uvnitř, kde jsme mimo jiné běžné aktivity např. poslouchali 
audio zvuky zvířátek a hádali, co slyšíme. Venku závodíme 
na odrážedlech, ale také jsme si zasadili semínka mrkvičky, 
abychom mohli pozorovat, jak roste. Samozřejmě i my musí-
me semínka denně zalévat - abychom byli v našem pěstová-
ní úspěšní. A jelikož máme děti šikovné, i my jsme si připravi-
li překvapení pro naše zlaté maminky, které jsme potěšili 
básničkou i vyrobeným přáníčkem.  

A protože nás hodná teta Monika Dobešová vyfotila na naší 
velikonoční návštěvě MŠ, můžeme se vám ukázat, jak moc 
nám to sluší.  

chůva Lucie Martinková 
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Jarní měsíce v naší školce   

V měsíci březnu jsme si s dětmi vyzkoušeli různá zaměstnání 
našich rodičů, hráli jsme si na pošťáky nebo kuchaře a měli 
jsme exkurzi do dřevařské dílny pana Krause. Každou dru-
hou středu za námi přijde zpívat Janička Peřtová a hudební 
obzory jsme si také rozšířili díky návštěvě pedagogů a jejich 
žáků ze ZUŠ A. Radoka.  
Konec března jsme po dlouhé covidové pauze mohli věnovat 
Noci s Andersenem pro předškoláky a žáky 1. - 3. třídy, ten-
tokrát na téma Záhada hlavolamu, se stanovišti a tvořením 
ve školce, na faře, u Randýsků a v knihovně. Všem, co se 
podíleli na programu, patří dík.  
Než jsme začali s velikonočním tvořením, navštívili jsme se 
školáky ZŠ Vidče a v ZŠ Zašová jsme si mohli vyzkoušet 

práce v dílničkách. V naší sokolovně jsme si zacvičili s trené-
rem fotbalu z TJ Val. Meziříčí a nezapomněli jsme ani na 
pálení čarodějnic.  
Měsíc květen již tradičně patří májovým slavnostem, stavění 
a kácení máje. Přichystali jsme besídku pro maminky, na 
které jsme zahráli divadýlko o tom Jak krtek uzdravil myšku. 
Zatančili jsme maminkám šmoulí taneček při obecních osla-
vách svátku matek i při okresní konferenci svazu žen.  
Tetě Irence jsme s rodiči na školní zahradě uspořádali roz-
lučkovou párty a teď už se budeme těšit na letní akce, kte-
rých také nebude málo. 

Martina Skýpalová 

Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje: 

• záměr na prodej dvounápravového valníku SPZ VS 13-67. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě ne-
podání vhodné nabídky. 

Výpis z usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce 

Střítež nad Bečvou, konaného dne 27. 4. 2022  
• prodej traktoru Zetor 7011, za nejvyšší nabídnutou cenu 

167 500 Kč panu Jaroslavu Křtěnovi, Dlouhá 204/21, Libiš 
27711. V případě neuhrazení nabídkové ceny vítězným zá-
jemcem, schvaluje poté prodej  druhému zájemci v pořadí, 
a to Jiřímu Šmejkalovi, bytem Střítež nad Bečvou 
č. p. 77 v ceně 157 700 Kč včetně DPH. 

• prodej parcely č. 1136/10 o ploše 66 m2, k. ú. Střítež nad 
Bečvou, za cenu 50 Kč/m2 Petrovi a Janě Žlebkovým a po-
věřuje starostu zajištěním kupní smlouvy a jejím podpisem 
(náklady na vklad do KN ponese kupující). 

• změnu rozpočtu č. 3 / 2022. 

(pokračování na následující straně) 

Schválení změny rozpočtu obce č. 3/2022 
Změna rozpočtu č. 3/2022 

Rozpočet po 3. změně Schválený „RO“ „RO“ před změnou Návrh 3. změny „RO“ po 3. změně 

Příjmy celkem 27 975 135,00  28 348 843,77  76 028,28 28 424 872,05 

Výdaje celkem 37 322 007,22 37 652 007,22 447 000,00 38 099 007,22 

Financování celkem 9 346 872,22 9 303 163,45 370 971,72 9 674 135,17 

Příjmy  + 76 028,28 

Výdaje  + 447 000,00 
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Kostel – věc veřejná 
 
Nedávno jsem přistihla celou farářskou rodinu, tedy lépe řečeno její mužskou část, s krumpáči a motykami před 
Evangelickým kostelem ve Stříteži. Cílem jejich snahy nebyla ani zahradnická kultivace, ani likvidace ztrouchnivělé 
dřeviny. Své úsilí věnovali upevnění banneru nesoucího nápis: KOSTEL - VĚC VEŘEJNÁ. „O co tady jde“, může si 
říct náhodný kolemjdoucí. Při podrobnějším zkoumání objeví číslo účtu. Takže jde o veřejnou sbírku, zkrátka o pení-
ze… Jenže právě o to tady vůbec nejde!  

Náš Evangelický kostel sice vyžaduje nákladnou opravu fa-
sády a střechy, ale o to tu nejde. Jde o víc! Ne o víc peněz, 
nebo o víc pozornosti věnované církevnímu stánku. Jde 
o nás! O ty, kdo chodí kolem kostela a občas i do kostela. 
O malé i velké, aktivní i přihlížející. O ty, kdo se modlí, nebo 
o modlitbu žádají. Kdo rádi poslouchají varhanní hudbu, ne-
bo raději rockový nářez. Kdo hledají v kostele poklad nebo si 
hrají na farní zahradě. O ty, kdo kolem kostela prochází 
s ohnivou pojkou nebo levistickem, jezdí na kole nebo na 
traktoru. Jde o ty, kdo na rodinné bohoslužby přijíždějí na 
kolečkových bruslích, čtou z Bible nebo hrají divadlo… Jde 
o celé střítežské společenství. Jde o společnou radost i sdí-
lení bolesti. Zpěv kancionálů, chval i gospelů. O společné 
tvoření nebo pití kávy. O rozzářené oči dětí ve tmě nočních 
her. O odpočinek… Jde o nás, milí Střítežané. O to, aby 
Evangelický kostel byl srdcem naší obce, místem, kde může-
me nechat starosti, kde se potkáváme s přáteli, kde nachází-
me potěšení, odpuštění, povzbuzení a přijetí. Evangelický 

kostel je tu i pro vás, kdo jste do něj zatím neměli odvahu 
vstoupit. Tak přijďte třeba hned zítra. 

Jana Peřtová, pastorační pracovnice ČCE  

Zveme vás: 
Pondělí  
14:30 – 16:30  Kurz žonglování na hřišti s Fireshow  

Středa  
14:45 – 16:15  Dívčí klub Andělky na faře   
17:00    Gospel v mateřské školce 

10. června  
18:00 – 22:00 Noc kostelů 2022  

Podrobný program a pozvánky najdete na nástěnce u kos-
tela nebo na našich webových stránkách http://
stritez.evangnet.cz/ 

• celoroční hospodaření obce Střítež nad Bečvou a závěrečný 
účet obce za rok 2021, a to bez výhrad. 

• účetní závěrku obce Střítež nad Bečvou včetně výsledku 
hospodaření obce za účetní období roku 2021 sestavenou 
ke dni 31. 12. 2021. 

 

Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí: 

• Majitelé budovy bývalého kina mají záměr objekt rekonstruo-
vat v souladu s územním plánem obce. V budově plánují 
vybudovat 3 bytové jednotky a komerční prostor (kancelář, 
obchod), v prostorách promítacího sálu uvažují ještě nad 
různými alternativami (kancelář, provozovna, služby …). 
Majitelé mají zájem o přilehlé obecní pozemky. Rada obce 
doporučuje zpracování geometrického plánu s dělením po-
zemků tak, aby na následujících ZO mohly být vyhlášeny dvě 
samostatné výzvy na prodej pozemků. 

• Majitel plantáže vánočních stromků společnost Radhošťtrans 
spol. s r.o., plánuje plantáž prodat. Zájemce o koupi plánuje 
v části vybudovat chov daňků, v části zachovat plantáž 
a v severní části vybudovat rodinný dům. Kolem celé plantá-
že plánuje ve stávající trase vybudovat nové oplocení. 

• Rekonstrukce (hřbitova) probíhá dle časového harmonogra-
mu. Byly vyhloubeny nové základy a zabetonovány. Nyní 
probíhá realizace gabionových stěn a do výroby jsou zadány 
kovové plotové díly. 

• MěÚ Valašské Meziříčí, odbor Životního prostředí vodopráv-
ní úřad nyní pracuje na Rozhodnutí o povolení o čerpání 

vody, a to již třetím v pořadí. Z vodního zdroje ST 5 prame-
niště Zašová není od 1. 1. 2022 odebírána žádná voda. 
S dalším využitím ST 5 jako vodního zdroje pro dodávku 
vody se neuvažuje. Studna ST 5 od 1. ledna 2022 stále ne-
byla bývalým nájemcem obci předána. 

• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Životního prostředí 
a zemědělství zrušil bývalému nájemci ST 5 dne 21. 3. 2022 
Povolení k provozování vodovodu a stavby pro úpravu vody 
pro veřejnou potřebu v obci Střítež nad Bečvou. Bývalý ná-
jemce podal v zákonné lhůtě odpor a nyní bude doplňovat 
prostřednictvím svého právního zástupce samotné zdůvod-
nění odporu. 

 

Informace ze zasedání Rady obce: 

• Schválení přijetí daru ve výši 15 000 Kč od společnosti Va-
kuum Servis, s.r.o. 

• Schválení přijetí daru ve výši 15 000 Kč od Valašského 
ZOD družstva. 

• SUS Vsetín - úprava krajnic silnice III. tř. vedoucí přes obec 
+ vyčištění vtoků do dešťové kanalizace, následně výměna 
dešťových vpusti. 

• Odečet vody v RD č. p. 173: opakované výzvy + opakovaný 
pokus. 

• Odpověď obce JUDr. J. Pelechové na Repliku na předžalob-
ní výzvu k zaplacení částky za okna - okna v HZ. 

• Odpověď obce na úhradu DPH ze Smlouvy o dodávce pitné 
vody č. TRL08006 bývalému nájemci ST5. 

• Pronájem bytu č. 2 v 1. NP v dolní obecní bytovce č. p. 242. 

• Pronájem bytu č. 9 ve sklepním prostoru v dolní obecní by-
tovce č. p. 242. 

• Rozšíření Studie na plochu před MŠ a HZ o chodníky ve 
střední části obce od točny u Dětského hřiště po kostel ČCE, 
včetně odbočení do ulice na Záhumení. 

• Informace k zeleni: rizikové kácení olše, nebezpečná lípa 
u potoka, suchý javor nad kurty, ořez náletu u místní komu-
nikace vedle hřbitova, ořez tújí vedle budovy kina, zrušení 
přerostlé zeleně u HZ.  
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Hasičská sezóna mladých hasičů úspěšně zahájena 
 
Jak již bylo zmíněno v říjnovém vydání zpravodaje, v sobotu 25. září 2021 jsme se zúčastnili „Závodu požárnické vše-
strannosti“ v Oznici. Tím byl soutěžní ročník 2021/2022 oficiálně zahájen. Po něm jsme se přesunuli k tréninkům do 
místní sokolovny, kde nás čekala sedmiměsíční příprava na venkovní soutěže. V průběhu podzimu a jara se nám po-
dařilo rozšířit naši základnu o 8 nových dětí, kdy jich v současnosti máme 31 aktivních. V průměru se jednoho trénin-
ku účastnilo 17 dětí. Sokolovna doslova praskala ve švech.   

V sobotu 5. března jsme se v Hovězí zúčastnili školení ve-
doucích mladých hasičů, kde nám byly sděleny připravované 
novinky na příští ročník a zároveň jsme si osvěžili pravidla 
všech soutěžních disciplín, abychom je děti správně učili. 
Ve čtvrtek 7. dubna nás čekala velice příjemná záležitost. 
Vyrazili jsme s dodávkou do Babic u Kelče, kde pro nás měl 
pan Pavlištík připravenou novou stříkačku. Po seznámení se 
s odlišnostmi oproti stávající a zaškolení se, jsme se přesu-
nuli k měřícímu zařízení. Motor o objemu 1800 ccm3 dosáhl 
výborné výtlačné síly 57 litrů vody za sekundu. Poté jsme ji 
naložili, převezli do hasičárny a úspěšně pokřtili. Chtěl bych 
touto cestou ještě jednou poděkovat všem zastupitelům za 
schválení příspěvku od obce na její nákup. 

Od poloviny dubna jsme se přesunuli k tréninkům na fotbalo-
vé hřiště, kde jsme si potřebovali osvěžit zdolávání kladiny, 
překážek a bariéry pro obvodní kolo hry Plamen. To se kona-
lo v sobotu 7. května na našem fotbalovém hřišti. Poprat se 
o postup do okresního kola přijelo 23 desetičlenných druž-
stev. My jsme přihlásili jedno družstvo starších a dvě druž-
stva mladších žáků. Bohužel celou dobu soutěže provázel 
déšť a po konzultaci s vedoucím okresní rady mládeže a ve-
doucími muselo dojít k úpravám jednotlivých disciplín. U šta-
fety CTIF bylo vypuštěno zdolávání žebříkové stěny, u štafe-
ty 4x60 metrů se nezdolávala kladina. Požární útoky byly 
z bezpečnostních důvodů zrušeny úplně.  
Starším žákům jen díky pokažené štafetě dvojic unikl postup 
do okresního kola. Scházel jim k tomu jeden bod. Obsadili 
tak slušné sedmé místo. Mladší žáci „starší“ předvedli sérii 
vyrovnaných výsledků a umístili se na pěkném 5. místě. Mla-
dší žáci „mladší“ skončili sice na poslední 11. příčce, ale 
vzhledem k tomu, že nejstarší člen družstva měl 7 let, šlo 
spíše o nasátí atmosféry a zážitek. Důležité bylo, že všechny 
pokusy byly platné a každé překonání překážky dětem uděla-
lo ohromnou radost. Na organizaci celé akce se podílelo bez-
mála 50 lidí z řad členů, rodičů, kamarádů a známých. Chtěl 
bych jim všem velice poděkovat. 

Upozornil bych také na naši nástěnku u hospody, o kterou se 
vzorně stará Eva Hlaváčová. Najdete na ní spoustu fotografií 
a veškeré informace k činnosti kolektivu mladých hasičů, 
včetně rozpisu všech soutěží. 
Doufám, že dětem vydrží píle na trénincích, na soutěžích se 
k nám přikloní pověstné štěstíčko a zase posuneme naši 
výkonnost o nějaký ten stupínek nahoru. 

Za SDH Střítež n. B. Matouš Melichařík 

SOUTĚŽE MH – ROK 2022 

Status Termín Čas Místo 

 7. 5. 22 SO 7:00 Střítež – Obv. soutěž 

 4. 6. 22 SO 9:00 Bystřička – OL MH 

 5. 6. 22 NE 9:00 Hovězí – OL MH 

 12. 6. 22 NE 9:00 Val. Polanka – OL MH 

 18. 6. 22 SO 9:00 Hutisko-Solanec – OL MH 

 19. 6. 22 NE 9:00 Jarcová – OL MH 

 25. 6. 22 SO 9:00 Růžďka – OL MH 

 26. 6. 22 NE 9:00 Kunovice – OL MH 

 2. 7. 22 SO 8:30 Stanovnice – TFA MH 

 3. 7. 22 NE 9:00 Hovězí – 60 MH 

 8. 7. 22 PÁ 17:00 Tišňavy – TFA MH 

 9. 7. 22 SO 9:00 Veselá – OL MH 

 17. 7. 22 NE 9:00 Prlov – PS MH 

 30. 7. 22 SO 9:00 Huslenky – TFA MH 

 6. 8. 22 SO 9:00 Semetín – OL MH 

 6. 8. 22 SO 9:00 Veselá – TFA MH 

 13. 8. 22 SO 9:00 Dolní Bečva – PS MH 

 13. 8. 22 SO 9:00 Oznice – 60 MH 

 20. 8. 22 SO 8:00 Nový Hrozenkov TFA MH 

 21. 8. 22 NE 9:00 Janová – 60 MH 

 27. 8. 22 SO 9:00 Hutisko-Solanec – 60 MH 

 27. 8. 22 SO 10:00 Lešná – PS MH 

 3. 9. 22 SO 8:30 Vigantice – OL MH 

 10. 9. 22 SO 9:00 Tišňavy – TFA MH 

 24. 9. 22 SO 8:00 Kunovice – ZHV 

  

 jedeme 

 týmová – podle domluvy 

 individuální – podle domluvy 

 nejedeme 
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Oddíl odbíjené   
Krajské soutěže 2021/2022 byly zahájeny v září 2021 a pro 
všechna naše družstva byly ukončeny v dubnu 2022. Letošní 
krajské soutěže ovlivnila epidemiologická opatření, karantény 
a onemocnění dětí. Některé zápasy krajského přeboru jsme 
překládali a dohrávali v náhradních termínech a některých 
turnajů krajského poháru jsme se nemohli zúčastnit. 
Mladší žactvo po odehrání celé soutěže obsadilo v krajském 
přeboru 7. místo. V pohárové soutěži po odehrání 14 zápasů 
se děti umístily na 6. místě. 
Starší žačky hrály jak krajský přebor, tak i krajský pohár. 
Obou soutěží se zúčastnilo 12 družstev. V krajském poháru 
po odehrání 18 zápasů, kdy se naše děvčata nemohla, kvůli 
nařízeným karanténám a nemocem, zúčastnit dvou turnajů, 
obsadily 10. místo. V pohárové soutěži vyhrály poslední tur-
naj, hrálo se o umístění na 7. - 11. místě, a tím se jim podaři-
lo obsadit celkově 7. místo. 

Starší žáci (kadeti) hráli teprve svou druhou soutěžní sezónu. 
V soutěži prohráli pouze se Zlínem, vítězem celé soutěže, 
a byli jediní, kteří je dokázali porazit. V krajském přeboru 
družstvo obsadilo 2. místo po odehrání 24 zápasů. Gratuluje-
me. V této soutěži nejsou kadeti, proto příští ročník budeme 
hrát krajský přebor juniorů. 

Družstvo juniorek bylo pro letošní ročník tvořeno převážně 
hráčkami kadetského věku a byla to jejich první sezóna, kdy 
hrály ve vyšší věkové kategorii. Po odehrání celé soutěže 
(24 zápasů) obsadila děvčata v krajském přeboru 6. místo. 

Poslední kolo pohárové soutěže se hrálo 2. dubna 2022. 
Naše družstvo se pro velký počet zraněných a nemocných 
hráček turnaje nezúčastnilo a obsadilo proto v soutěži po-
slední místo. 
Ukončení soutěžní sezóny náš oddíl zakončil bowlingovým 
turnajem. Na fotografiích jsou pouze starší žačky a mladší 
žactvo. 

V pátek 6. května měla děvčata z našeho oddílu praktickou 
zdravotní instruktáž – sportovní tejpy. Všechny měly možnost 
si na svých spoluhráčkách vyzkoušet tejpování prstů, zápěstí 
a kotníků pod odborným dohledem instruktorky. V červnu 
a v červenci čekají naše hráče antukové turnaje, jeden z tur-
najů starších a mladších žaček, máme pořádat i u nás. Proto 
začínáme trénovat na antukovém hřišti v areálu tenisových 
kurtů. 
Děkujeme všem, kdo nám a dětem celý rok pomáhali. 

Trenérky oddílu odbíjené 
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Rozpis fotbalových utkání 
OP Sd Střítež/Hrachovec B: 

Doma: 
12. 6.  16.30 hod.  Huslenky 
25. 6.  16.30 hod.  Lhota u Vsetína  
 
Venku:  
8. 5.  16.30 hod. ŠD Hošťálková / Kateřinice “B” 
22. 5.  16.30 hod. Leskovec  
19. 6.  16.30  hod. Zašová  

Valašské ZOD, družstvo Zašová 
 
Rok 2022 je pro Valašské ZOD, družstvo ve znamení velkých změn.  

Od počátku roku došlo k výměně na pozici předsedy předsta-
venstva, jež začal vykonávat Ing. Josef Šustek, který 
v podniku 18 let zastával vedoucího úseku rostlinné výroby 
a mechanizace. Ing. Jan Jadrníček se po odchodu do starob-
ního důchodu podílí na činnosti družstva z pozice místopřed-
sedy představenstva.  
Počátkem letošního roku podnik zahájil investiční akci 
„Modernizace farmy Zašová“, která je tak nejrozsáhlejší změ-
nou v historii Valašského ZOD, družstva. V prvních dvou 
měsících roku proběhla demolice zastaralého areálu bývalé 
sýrárny (brownfield), aby od března mohla být zahájena vý-
stavba dvou nových stájí pro dojnice, dále dojírny a kejdové-
ho hospodářství. Dokončení této modernizace je plánováno 
v polovině roku 2023 a průběh prací se v současnosti drží 
tohoto plánu. Poté budou dojnice ustájeny na farmě Luhy 
v nových stájích, které zajistí maximální pohodu zvířat 
(welfare) s důrazem na ochranu životního prostředí. Stáje 
i dojírna jsou navrženy tak, aby splňovaly nejmodernější po-
žadavky na komfort zvířat i prostředí pracovníků. 

Družstvo se stále intenzivněji věnuje plemenářské práci 
v oblasti holštýnského skotu. Daří se nám s chovem a prode-
jem vysokobřezích jalovic a dokonce z našeho chovu bylo 
doposud vyšlechtěno již 5 plemenných býků, kteří se dále 
podílí na zlepšování vlastností holštýnského plemene. Přesu-
nutím dojnic do Zašové se na farmě ve Stříteži nad Bečvou 
uvolní místo a bude zde probíhat odchov telat a jalovic. 
Vzhledem k vhodným podmínkám zde budeme mít více mož-
ností věnovat se plemenářské práci, která je nejvyšší úrovní 
celého chovu. 

V soutěži Zemědělec roku 2021, kde se hodnotí ekonomické 
zdraví zemědělců, jsme obsadili na celorepublikové úrovni 
v kategorii chovatel bronzové 3. místo a v rámci Zlínského 
kraje jsme byli druzí. Silná živočišná výroba nám mimo jiné 
pomáhá vylepšovat půdní úrodnost a zároveň snižovat zá-
vislost na minerálních hnojivech nyní, v době prudkého růstu 
cen vstupů.  
Produkce mléka za rok 2021 překonala poprvé v historii hra-
nici 7 milionů litrů, které odebrala místní Mlékárna Valašské 
Meziříčí, jejíž jsme největším dodavatelem. Družstvo vyrábí 
další rostlinné a živočišné produkty a je tak významným pro-
ducentem potravin a dalších komodit regionu Valašska.  

Ing. Josef Šustek 
předseda představenstva  

Dojnice holštýnského plemene na pastvě ve Stříteži  

Na farmě Luhy probíhá výstavba nových stájí 



KULTURNÌ - SPORTOVNÍ 
PROGRAM   LÉTO 2022 
STØÍTE� NAD BEÈVOU

28.5.
29.5.

4.6.

10.6.

11.6.

12.6.
15.6.
18.6.

23.6.
26.6.

2.7.
9.7.

10.7.

18.-22.7.

20.8.

28.8.

3.9.

1.10.

Kácení máje (14:00 pod Borèím)
Koncert MIBIDIZO (15:00 evangelický kostel) 
benefice na opravu  støíte�ského kostela
Den dìtí (14:00 sportovní areál)
poøádají hasièi a svaz �en
NOC KOSTELÙ (18:00 evangelický kostel)  
vystoupí GOSPEL GARDEN, FIRE SHOW atd.
Tenisový turnaj Franta Open (8:00 sportovní areál) 
poøádají tenisti
Gospelová rodinná bohoslu�ba (9:00 evangelický kostel) 
Fotbal Horní : Dolní konec (17:30 sportovní areál)
Borèí DH CUP 2022 (8:00 v Borèí)
16:00 vyhlášení výsledkù s programem - sportovní areál
Svatojánské ohnì (17:00 na Vrchovinì)
Jdeme na prázdniny (14:00 sportovní areál)
turnaj dìtských pøípravek ve fotbale
bungee trampolína+skákací hrad
Fotbalový turnaj starých pánù (sportovní areál)
Skákací hrady a odpoledne plné zábavy pro dìti
(14:00 sportovní areál)
Dechová hudba nejen pro starší a pokroèilé
(15:00 sportovní areál)
LEGO tábor (9:00 - 15:00 fara Støíte� n.B.)
poøádá ÈCE Støíte� n.B.
Pìnová párty pro dìti a veèer pro dospìlé
(14:00 sportovní areál)
Sborový den, koncert Georg Rain 
(odpoledne, farní zahrada)
Soutì� ve vaøení kotlíkového guláše
(9:00 sportovní areál, veèer kapela)
Hubertova jízda (14:00 prùvod obcí, poté Videèky)
Country kapela GYMPLEØI (21:00 sokolovna)

BUDEME SE TÌŠIT NA VAŠI NÁVŠTÌVU
Pøipravujeme pro vás i letní kino...

Pøípadné nutné zmìny termínù najdete na www.striteznb.cz
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