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Prosinec 2021 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 

letošní rok uběhl snad ještě rychleji než rok předchozí 
a musím říci, že byl plný změn. Již druhý rok celý svět boju-
je s nemocí COVID a potýkáme se s epidemiologickými 
omezeními. 
Loňská plesová sezóna byla bohužel zrušena a jediná ná-
hrada byla v podobě Mysliveckého výletu na hřišti. Akcí na 
hřišti bylo ale letos přes léto nepočítaně. Měli jsme tam no-
vého provozovatele bufetu D. Mizeru + jeho tým a musím 
říci, že areál žil a byl centrem zábavy pro děti i dospělé. 
Množství atrakcí a soutěží bylo nad očekávání, vesnické 
fotbalové utkání Horní : Dolní konec, guláše, skákací hrady, 
vodní fotbal… Podrobná fotodokumetace z akcí v průběhu 
roku je i díky M. Dobešové na webu naší obce:  
www.striteznb.cz/fotodokumentace 
Před obecním úřadem jsme vysadili novou 3,5 metru vyso-
kou odolnou jedli Abies concolor, jež nahradila na stejném 
místě uschlý stromek. Máme v plánu z tohoto stromu udělat 
do budoucna tradiční strom pro rozsvěcování. Příprava na-
šeho 14 metrů vysokého nasvětleného vánočního stromu, 
jenž stává před pekárnou, nebyla tak úplně jednoduchá, jak 
by se mohlo zdát. Na pomoc jsme potřebovali kolový mani-
pulátor z VZOD pro stažení na kraj louky, poté na převoz 
a postavení lesnickou šestikolku s rukou, poděkování patří 
i R. Švecovi, jenž jej obci daroval. Rozsvěcený strom je 
velmi pěkný a zahájil nám adventní čas. Akce plánovaná 
SDH, ČSŽ a myslivci byla stejně jako v ostatních obcích 
s ohledem na sílící epidemii odvolána. Na vánoční trh, stán-
ky, punč, guláš, vánoční výrobky, vystoupení dětí a třeba 
i  ohňování si budeme muset počkat na příští rok. 

Dovolte mi závěrem poděkovat všem složkám za jejich obě-
tavou práci a všem, kteří nám celý rok pomáhali, radili, byli 
oporami, nabíjeli energií a drželi i palce. Velmi si pomoci 
a podpory vážíme. 
Všem občanům přeji krásné a pohodové svátky, do no-

vého roku poté především zdraví, klid, ale i štěstí 

a minimum omezení pro kulturní a sportovní akce. 

Ing. Pavel Gerla, starosta obce 

Úvodní slovo 

Vánoční svátky máme obvykle spojené s příjemnou rodinnou 
atmosférou, s dárky, stromečkem, kaprem a pohádkami. 
A někteří ještě s návštěvou kostela. V dnešní době však více 
než kdy jindy vnímáme nejen ty příjemné věci, ale i jistá ohro-
žení. Bojíme se, zda zrovna nás nepostihne těžký průběh 
onemocnění covidem a neocitneme se v ohrožení života. 
Bojíme se, kam až zajde nenávist v rozdělené společnosti. 
Bojíme se zdražování a ztráty relativního blahobytu, v němž 
jsme dosud žili. Těch strachů a obav je na jednoho člověka 
nějak moc.  
Mě trápí, že to rozdělení proniká do našich vztahů a uzavírá 
nás do vzájemně izolovaných bublin. A není to kvůli covidu 
a nařízené karanténě. Trápí mě arogance domnělých vlastní-
ků pravdy, jako by různost názorů byla něco nepatřičného. 
Trápí mě neschopnost komunikovat věcně a s porozuměním.   
A tak mnozí možná spoléháme na Vánoce, že se stanou ale-
spoň na okamžik únikem před drsnou všední realitou a že 
zažijeme jakousi vánoční radost a klid. 
Ale svátky samy takovou kouzelnou moc nemají. To my si 
musíme udělat pořádek sami v sobě. Vánoční příběh nám 
v tom ale může být pomocí. Vždyť radost z malého děťátka 
v jeslích lidé od počátku zažívali v těžkých životních podmín-
kách: tenkrát šlo o povinné sčítání lidu, zavřené dveře do-
mácností, porod ve chlévě, Herodesovo vraždění neviňátek. 
Dnes: vysoké počty nakažených, přeplněné nemocnice, odlo-
žené operace, nečekaná úmrtí lidí, kteří tu ještě s námi mohli 
být. A přece tu a tam můžeme zažít záblesk radosti. 
Uprostřed už nevím kolikáté covidové vlny jsem zažil také 
vlnu modliteb za mého o více než deset let mladšího kolegu, 
který připojen na přístroje už přestával dýchat a byl na pokraji 
smrti. Obdivuhodné umění lékařů, vlna modlitební podpory 
v církvi a Boží milost způsobily, že přežil a může slavit Váno-
ce. Ohánět se právy je tu zbytečné. Všechno je milost. 
A udělená milost je důvodem k radosti.  
Přeji vám nejen veselé, ale především radostné Vánoce! 

Josef Hurta, farář 
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Přehled vánočních bohoslužeb 
 

Pokud staršovstvo sboru operativně nerozhodne jinak, bu-
dou vánoční bohoslužby z Farního sboru  

Českobratrské církve evangelické ve Stříteži nad Bečvou 
vysílány na kanále YouTube: 

  
24. 12. v 15.00 hod. 

přenos z evangelického kostela ve Stříteži n. B. 
 

25. 12. v 9.00 hod. 
přenos z evangelického kostela v Rožnově p. R. 

 
26. 12. v 9.00 hod. 

přenos z modlitebny ČCE ve Stříteži n. B. 
 

Účast veřejnosti na bohoslužbách bude umožněna na zá-
kladě aktuální covidové situace, což bude včas oznámeno 

místním rozhlasem. 

Stolní kalendář obcí  
Střítež – Vidče 2022  

v prodeji 
Čtrnáctidenní kalendář 
Cena 96 Kč 
Ve Stříteži n. B. probíhá prodej na poště. 

Novinky na obecní  
komunikační síti  
TKR Střítež nad Bečvou 
 

Obec Střítež nad Bečvou disponuje vlastní komunikační sítí od roku 1999 a společně s jejím provozovatelem firmou 
TKR Jašek, s.r.o. je tak pro občany zajištěna dodávka služeb TELEVIZE, INTERNET, TELEFON, INFOkanál, HOSTING 
pod obchodním názvem sítě ValachNet. 

 

Z původní „kabelovky“ za těch 22 let vyrostla moderní komu-
nikační síť, která kombinuje výhody optiky s původním mědě-
ným kabelovým vedením, tj. má nejlepší předpoklady pro 
spolehlivý a kvalitní přenos mnoha informací při velmi vyso-
kých rychlostech. Vzhledem k tomu, že i pro komunikační 
sítě platí, že nevydrží věčně, připravujeme plán její moderni-
zace. Předpokládáme, že v roce 2022 spustíme první část 
optické přístupové sítě s napojením až do rodinných domků. 
Několik novinek se také objevilo v průběhu roku 2021: 

    
Vzhledem k situaci okolo nás se připojení k internetu stalo 
o to více důležitou součástí našich životů. Už v dubnu 
2021 jsme významně navýšili rychlosti u jednotlivých interne-
tových tarifů a současně ceny zůstaly stejné. Nechejte si 
bezplatně na 14denní zkoušku spustit rychlejší internet, ať 
zjistíte, co síť umí. Stačí k nám do 11. 1. 2022 zavolat nebo 
napsat email a uvést heslo „INETveSTRITEZInaMAX“.   

  
Od 18. 10. 2021 do 7. 12. 2021 jsme postupně spustili nové 
televizní programy Nova Lady HD, Prima Show HD, Prima 
Star, Home and Garden TV HD (Domov a Zahrada), Food 
Network HD (pro gurmány), Discovery Science HD (vědecko-
populární témata), Discovery Turbo Xtra  HD (auta, auta a 
zase auta), History, CBS Reality, Extreme Sport a také Film 
Europe plus HD, který tvoří dva programové bloky. Odpoled-
ne a večer patří milovníkům zlatého fondu československé 
kinematografie, které u nás vznikaly mezi léty 1918 až 1992, 
a v noci a dopoledne se můžete těšit na televizní premiéry 
nejlepších snímků z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes.  

Stalo se vám, že jste nestihli večerní zprávy na Nově nebo 
na Primě? Nevadí. Nyní si můžete pustit Nova +1 HD nebo 
Prima +1 HD, kde vysíláme o hodinu opožděný program. 
Využijte možnosti tyto nové programy volně sledovat až do 
4. 1. 2022, po té budou zařazeny do příslušných televizních 
programových balíčků.  

     
INFOkanál Střítež HD je unikátní televizní program vytváře-
ný především pro občany obce Střítež nad Bečvou. Vysílání 
dostalo atraktivnější grafickou podobu. Chtěl bych jménem 
firmy TKR Jašek, s.r.o. a také jménem Obce Střítež nad 
Bečvou tímto poděkovat všem, kteří se starali o náplň vysílá-
ní v minulosti, a také těm, kteří na tomto projektu pracují 
nyní a zajišťují pro vás pravidelně aktualizované informace 
dnes. 
Další informace: www.valachnet.cz, telefon: 571 115 225, 
email: muj@valachnet.cz 

Bronislav Jašek, Pavel Gerla  
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Co se podařilo v roce 2021 
 

Dovolte mi, abych krátce zrekapituloval, co se letos podařilo uskutečnit v naší dědině.   

Od března se můžeme protahovat, posilovat, cvičit a aktivně 
odpočívat na dolním konci U Lípy na workoutovém hřišti. 
Byly zde osazeny cvičící prvky WOclub hybrid light - hrazdy, 
stalky – madla na ruce, lavice, stojan na kola, tabule 
s návodem na cvičení a další drobnosti. Věříme, že se bude 
hřiště využívat ke cvičení a nejen k večernímu vysedávání 
a zábavě omladiny. 

V dubnu jsme zakoupili nový moderní traktor značky Zetor 
Proxima HS 90 T2, za jeho volantem můžete spatřit Domini-
ka Stodůlku. Spolu s traktorem byl zakoupen nosič kontejne-
rů Portýr a tři nové kontejnery (v průběhu roku pak byly ob-
jednány tři další). Aktuálně máme čtyři kontejnery na biood-
pad, které byly během roku až do zimy rozmístěny v obci. 
Odpad je vyvážen do kompostárny v Zašové, kam bylo letos 
vyvezeno asi 70 tun bioodpadu. Starý traktor Zetor 7011, 
r. v. 1981 bude prodán, zájemci se můžou přihlásit po vyhlá-
šení záměru na jeho prodej. 

Během léta byla „dotažena“ revitalizace zeleně (parčíku) 
u pomníku TGM. Byl srovnán povrch, opětovně založen tráv-
ník a opraven mlatový chodník. Nyní okolí památníku 
TGM vypadá důstojně k povaze místa. 
Od října si můžeme odpočinout, zavzpomínat na blízké nebo 
se pokochat výhledem na horní konec naší dědiny na nové 
odpočinkové ploše na hřbitově. Povrch byl vyrovnán, byla 
zhotovena palisáda, dlažba ze žulové mozaiky, gabionové 
stěny a osazena nová ruční pumpa. K posezení slouží lavič-
ky a sedací plochy na gabionových zídkách. 
V listopadu byl opraven propustek nad rybníkem s nátokem 
do rybníka. Břeh byl zpevněn kameny, dno vzniklé tůňky pod 

propustkem vydlážděno kameny a byl upraven nátok do ryb-
níka (z důvodu jeho zanášení při nárazových deštích).  
Práce v obci není jen budování, ale i běžný provoz a údržba. 
Letos v létě nebylo takové sucho jako v minulých letech 
a tráva bujně rostla, obec přesto byla upravená a posečená. 
Chci poděkovat Kamile Walkové, Vlastimilu Třetinovi, Zdeň-
ku Stodůlkovi a Dominiku Stodůlkovi za vzorně osečené 
a upravené obecní plochy, které nás obklopují a posledním 
dvěma jmenovaným i za příkladnou péči o sokolovnu a fot-
balové hřiště. Velké poděkování patří i  správci tenisových 
kurtů Zdeňku Videckému, jenž naznačil, že letošní sezóna 
byla poslední. Děkujeme. 
Věřím, že ve zvelebování naší dědiny budeme pokračo-
vat i v dalších letech a budeme z něj mít radost a společ-
ný užitek. 

Jan Vaculín, místostarosta 

Obecní vodovod 
 

V prosinci byla započata výměna vodoměrů. Výměnu pro-
vádí zaměstnanci společnosti VaK Vsetín, občané budou 
telefonicky kontaktováni a bude s nimi domluven termín 

výměny. Výměny budou pokračovat i v roce 2022. 
 

V roce 2022 budou podepsány nové smlouvy o dodávce 
vody se všemi odběrateli. 

 
Obec Střítež n. B. 
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Oheň ve Stříteži 
 

Zkuste si do okna vystavit světélko. Malé, čiré nebo barevné, na baterku nebo nabíjecí, prostě jakékoliv. S úměrou 
rovnající se zkracujícímu se dni vám připomene, že přicházíte domů, do bezpečného místa. Máme velké štěstí, že ne-
patříme k lidem, pro které je domov prázdným slovem.   

My máme domov ve Stříteži, v malé, útulné vesničce, které 
vládnou Valaši. K centru vesničky neodmyslitelně patří kos-
tel. Je na něj pěkný pohled, a když se rozsvítí o adventu 
a vánočních svátcích, pak se odvážíme i dovnitř. Zaslechne-
me monumentální hlas varhan, slova starodávných hymnů 
a přičichneme k vůni kamene, prozrazující směs potu gene-
rací, které se tu scházely, pracovaly, žily a modlily se mnoho 
let před námi. Kostel je památka, něco jako společné dědic-
tví. Tak trochu tajemství, kolem kterého chodíme po špič-
kách. Ale má to tak být? Má to tak zůstat?  

Ne, přátelé, u nás ve Stříteži to rozhodně neplatí! Zeptejte se 
dětí, které se kolem kostela a fary, a to nejen v neděli, vyrojí. 
Andělky – holky, které zpívají, vyrábějí a teď zrovna pečou 
perníčky, aby se měly o co podělit na návštěvě u babiček a 
dědečků. Už jste o nich slyšeli? Mohou přijít i k vám! Nebo 
Rebelové a Rebelky, které se z Ježíšova příběhu v bibli 
dozvídají o té správné rebelii proti každé nespravedlnosti. 
Učí se zacházet s ohněm, nejen pro zábavu, aby v jejich tan-
ci ožívaly rekvizity moderního cirkusu, ale i v situacích, kdy je 
třeba překonat strach, odpustit nebo se postavit za správnou 
věc. A tahle hra s ohněm v posledních dvou měsících roze-
hřála skoro celou vesnici. 
A co teprve vánoční ohníčky, světla svíček a tradiční betlém. 
I ty se jistě na faře najdou. Jen u nás ve Stříteži se letos Je-

zulátko narodí do tajemné Chlívnovky. To nejvzácnější se 
často rodí v trpkých podmínkách. Musí bojovat s nepohodlím 
a nebezpečím. Místnost bývalého chléva viděla hodně mozo-
lů střítežských kluků. Už brzy do své kroniky zaznamenají 
děje prvních příběhů, které budou jednou – po vzoru pana 
Foglara – vyprávět svým dětem. To až zasednou ke stolu ve 
své klubovničce, vlastníma rukama upravené a osvětlené. 
Zkrátka, každý den v týdnu na faře najdete dost světla, pro 
malé i velké, děti i dospělé. Světlo, které vám posvítí a také 
zahřeje, abyste mohli s úlevou vydechnout, že jste tu doma. 
I navzdory pandemii tu plápolá Život. Přijďte si také pro kou-
sek! Máme ho dost. Je jím totiž náš Pán Bůh sám. 

Jana Peřtová 
 

Autorka je pastorační pracovnicí pro děti a mládež ve sboru 
Českobratrské církve evangelické ve Stříteži a Rožnově pod 
Radhoštěm. Vystudovala Populární zpěv na konzervatoři 
v Praze a většinu života se věnuje hudbě, výuce zpěvu 
a práci s dětmi a mládeží. Vydala několik autorských hudeb-
ních nosičů. V posledních letech žije a pracuje na Valašsku a 
studuje dálkově Evangelickou teologii na Univerzitě Karlově 
v Praze, aby se mohla v budoucnu naplno věnovat povolání 
farářky. Má dospělou dceru a tři vnoučata. 
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Hubertova jízda 
 

Na letošní Hubertovu jízdu, která po dlouhé covidové pauze připadla na sobotu 2. října, přijelo kolem 60 účastníků na 
koních z širokého okolí. Dorazili jezdci od Hošťálkové až po Frýdek-Místek.    

Slavnostní zahájení bylo odtroubeno Zdeňkem a Adélkou 
Bajzovými v 10 hodin a jezdci pokračovali na vyjížďku, jejíž 
trasa klasicky obkroužila naši obec. Během vyjížďky nechy-
běl tradiční dostih ke lhoteckému javoru, hledání ztracených 
liščat, závod o Krále honu a také bylo připraveno spoustu 
překážek po trati. Vyvrcholením vyjížďky byl slavnostní prů-
vod obcí ze Zádvoří do Videček, kde probíhal odpolední pro-
gram pro diváky.  
Byly naplánované tři soutěže a to Mini-maxi – tedy kdo pře-
skočí vyšší překážku, jízda zručnosti v překážkové dráze 
a také závod s koněm „na ruce“, kdy je kůň ovládán pouze ze 
země. Pro diváky nechyběla také každoroční soutěž bez ko-
ní, při které se lidé nasmáli. Nejmladšími účastnicemi naší 

Hubertovy jízdy byly Jolanka a Jasmínka Štuskovy 
(2 a 4 roky). Královnou honu se pro letošní rok stala Michae-
la Matošková. Nejlépe umístění v našich soutěžích si odnesli 
hodnotné ceny, za které děkujeme sponzorům. 
Koňáci po akci odjeli domů, ale večer se vrátili do místní so-
kolovny. Zde David Mizera pořádal Hubertovu zábavu, kde 
hrála country kapela Gympleři a DJ Dario Snipe. 
Děkujeme všem, kteří nám s několikadenními přípravami 
pomáhali. Děkujeme také vlastníkům pozemků 
a v neposlední řadě účastníkům a divákům za podporu.  

Za Střítežské fojtství Monika Dobešová 
Foto Markéta Holčáková 
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Rok v knihovně 
 

Letošní, téměř už uplynulý rok, byl znovu ve znamení covidu, který se neblaze podepisuje na dění ve všech oblastech 
našeho života. Nejinak je tomu i v knihovně - omezil půjčovní dobu, znemožnil akce a besedy nebo setkávání mami-
nek s dětmi.    

Velikou výhodou pro čtenáře je zprovoznění online katalogu, 
bohužel zatím málo používanou. Jedinou možností 
v covidové době bylo (a znovu možná bude) objednávání 
knih přes internetový Katalog obecní knihovny Střítež nad 
Bečvou. Z domova si tak vyberete titul online. Přihlásíte se 
přes webové stránky naší obce v sekci Knihovna. Potřebujte 
k tomu znát jen číslo čtenářské legitimace, které vám samo-
zřejmě rádi sdělíme. Pak si knihu zarezervujete a v úterý 
bude pro vás připravena k výdeji. 
Na výběr máte více než 4 000 titulů pro děti i dospělé čtená-
ře. Najdete zde beletrii, krimi i naučnou literaturu. Samozřej-
mě máme i dětské tituly, rozlišené podle doporučeného věku 
malých čtenářů. Odebíráme čtyři tituly časopisů a můžeme 
vám půjčit i deskové stolní hry. V letošním roce přibylo více 
než 60 nových knih. 
Jedinou zajímavou akcí, kterou jsme v letošním roce stihli 
realizovat, byl kurz pečení kváskového chleba, který se usku-
tečnil v sobotu 23. října 2021 v malém sále sokolovny. 
Kurzem nás provedla ing. Halaštová, seznámila nás se zalo-
žením a uchováním kvásku, na vlastní oči jsme jeho přípravu 
viděly a dostaly malou skleničku kvásku domů. Doporučila 
nám správné mouky, ošatky na kynutí – které jsme si mohly 
v závěru kurzu i koupit. Předvedla nám přípravu chleba, 
správné kynutí a pečení. Donesla na ochutnávku asi 6 druhů 

chleba, pečiva i vánoč-
ky pečené z kvásku. 
Připravila si pro nás 
tištěná skripta 
s recepty, dělaly jsme 
si poznámky 
a diskutovaly jsme 
o pečení. 
Myslím, že to byla vel-
mi zdařilá akce, mně 
osobně pečení moc 
chytlo, pokud byste měli zájem o kvásek, klidně se stavte. :) 
Mohly jsme si také prohlédnout tyto knihy (v našem fondu 
zatím nejsou): Gabriela Hradecká - Domácí kváskové peče-
ní, Iva Trhoňová – Ruce v mouce. 
Snad nám příští rok dovolí podniknout nějakou zajímavou 
akci, besedu či autorské čtení – nápady, inspiraci a chuť urči-
tě máme. Rády také uvítáme vaše nápady a podněty ke 
zlepšení naší práce. 
Na závěr vám chci popřát klidné prožití adventního času, 
veselé vánoce v kruhu rodiny a do nového roku hlavně zdra-
ví, štěstí a spokojené chvilky s knihou třeba z naší obecní 
knihovny. 
Zachovejte nám přízeň i v roce 2022. 

Za knihovnu Eliška a Karolína 
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Podzim v mateřské škole 

Listopad v naší mateřské škole už tradičně patří svatomartin-
ským hodům a valašským tradicím. Nesmí chybět jelita 
a jitrnice, husa, frgály a samozřejmě ani pravá hodová tanco-
vačka. Vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromečku 
bylo sice zrušeno, ale to nám nezabránilo v pilných advent-
ních přípravách na Vánoce.  
Mikuláš s andílkem a čertem nám kromě balíčků přinesl 
i vánoční stromek, který nám po nazdobení školku provoněl 
stejně jako mikulášské perníčky. Snad se pod ním objeví 
nějaké dárečky, než se všichni rozběhnou na Vánoce domů.  

Nezapomněli jsme ani na nazdobení stromečku pro ptáčky 
před školkou, s dětmi jsme také vyráběli přáníčka pro seniory 
do domova ve Valašské Bystřici a zabalili jsme krabici hraček 
pro chudé děti do charity. Protože o Vánocích máme myslet 
na své blízké i vzdálené a ne všichni mají to štěstí, že doma 
je tatínek, doma je maminka, doma to voní a hřejí kamínka...  
Aby vám všem provoněl domov o Vánocích i v novém roce 
2022 pohodou a láskou přejí děti a kolektiv MŠ Střítež nad 
Bečvou. 

Martina Skypalová 
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Milostivé léto 
Naskytla se velké šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. 
Lidé, kteří se dostali do exekucí kvůli dluhům u státních insti-
tucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit od 28. října 
2021 do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud 
v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu, tedy pů-
vodní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exeku-
ce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a další 
příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to 
bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba 
u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku 
nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně 
mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více 

než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je 
toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí 
vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit. 
Pokud znáte ve svém okolí kohokoli, komu by milostivé léto 
mohlo pomoci, tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho do ně-
které pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské po-
radny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc vám poskytne 
např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný postup 
najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud 
tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat.  
Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat.  
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Kotlíkové dotace 2022 

 
Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu. 
Od 11. 10. 2021 je spuštěn Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 
2022 (dotazníkový formulář neboli tzv. předžádost) pro nízkopříjmové skupiny žadatelů, první vlna sběru potrvá do 
31. 12. 2021. 

Dne 11. října 2021 spustil Zlínský kraj elektronický sběr do-
tazníkových formulářů (tzv. „předžádostí“) na kotlíkové dota-
ce pro nízkopříjmové skupiny žadatelů. Informace jsou vyvě-
šeny na stránkách Zlínského kraje – www.kr-zlinsky.cz/
kotliky. Tato akce se týká zájemců, kteří mají zájem o dotaci 
na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 
1. nebo 2. emisní třídy za kotel plynový kondenzační, tepelné 
čerpadlo nebo kotel na biomasu. Samotná žádost se bude 
spolu s přílohami podávat v prvním čtvrtletí roku 2022 elek-
tronicky. 
Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální 
výše dotace. Maximální dotace záleží na druhu nového kotle: 
− kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa AUTOMATICKÝ 

(na peletky) max. 130 000 Kč, 
− kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa RUČNÍ (na dře-

vo) max. 130 000 Kč 
− tepelné čerpadlo max. 130 000 Kč, 
− plynový kondenzační kotel max. 100 000 Kč. 
V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přiklá-
dáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu 
a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 
1 kW výkonu kotle (což může být problém z prostorových 
důvodů a stěhování akumulačních nádob do sklepa). 
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného 
domu, který v nemovitosti bydlí a má starý kotel na tuhá pali-
va s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Pro domác-
nost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na osobu žijící 

v domácnosti nepřekročil v roce 2020 částku 170 900 Kč 
(14 242 Kč na osobu a měsíc). 
Pokud nespadáte do kategorie žadatelů s nižšími příjmy, 
můžete se obrátit na Státní fond životního prostředí, více 
informací na https://2030.novazelenausporam.cz/ 

Harmonogram svozu  

tříděného odpadu 2022 
Měsíčně se budou odvážet všechny druhy tříděného odpadu 

plasty, nápojové kartony, sklo, papír a kovový odpad 

Výpis z usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce 

Střítež nad Bečvou, konaného dne 8. 12. 2021   

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
• návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh rozpočtu FRO vodo-

vodu Střítež nad Bečvou, 
• střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 a 2024, 
• změnu rozpočtu č. 5/2021, 
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

TJ Sokol Střítež, z. s. Dotace je poskytována na opravy 
a údržbu pronajatých sportovišť a výdajů nutných pro 
chod sportovních oddílů TJ Sokol Střítež z. s. a pro rok 
2022 je ve výši 100 000 Kč, 

 (pokračování  na následující straně) 

Informace pro občany 

Obecní úřad bude v termínu  

od 22. 12. do 31. 12. 2021 uzavřen.  
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• zpracovatele projektové dokumentace změny Územního 
plánu č. 2 Ing. Sawickiho za cenu 200 000 Kč, 

• závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství se sazbou 500 Kč/osoba/rok, 

• podání žádosti o dotaci na SFDI na cyklostezku Střítež 
nad Bečvou – Vidče, 

• záměr na prodej traktoru Zetor 7011 rok registrace 1981, 
• schvaluje prodej parcely č. 1581/142 o ploše 39 m2 paní 

K. U., 
• potvrzuje výsledek výběrového řízení a potvrzuje jako 

realizační firmu, firmu BLS dopravní stavby s.r.o. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
• Informace z Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež 

nad Bečvou 
Cena stočného pro rok 2022 bylo stanovena na 29 Kč/m3 vč. 
DPH. 

• Odvolací soud o zaplacení částky 251 718 Kč s příslu-
šenstvím  

Žalobce se odvolal proti původnímu rozsudku. Odvolací soud 
nárok žalobce zamítl a nařídil mu zaplatit soudní náklady. 
Citace z rozsudku odvolacího soudu: 
„17. Jestliže si musel být žalobce vědom, že žádná smlouva 
o poskytnutí dat a žádná dohoda o ceně zde nebyla, neboť 
musel vědět, že by takovou smlouvu muselo schválit zastupi-
telstvo, pak činil tak o své vůli. 
18. Na závěr zbývá dodat, že jestliže žalobce poskytoval 
data Ing. Sedláčkové a byl to žalobce, kdo předložil zastupi-
telstvu nabídku společnosti Vodní zdroje Holešov a. s. na 
vypracování matematického modelu v ceně 51 183 Kč včet-
ně DPH, jejíž součástí bylo získání vstupních údajů, podkla-
dových dat v částce 5 000 Kč, nemůže mít žalobce žádný 
nárok na zaplacení žalované částky vůči žalované. Nelze 
dospět k závěru, že by žalovaná byla jakýmkoliv příjemcem 
plnění ze strany žalobce, když veškeré finanční záležitosti 
byly pokryty smlouvou na vypracování matematického mode-
lu.“ 

• Výzva k odstranění kabelových rozvodů 
Na obecní úřad byla doručena výzva právní zástupkyně 
vlastníka pozemků parc. č. 18/1 a 19/1, katastrální území 
Střítež nad Bečvou. Přes tyto pozemky je vedena telekomu-
nikační kabeláž, která je ve vlastnictví obce. Tato kabeláž 
slouží k vedení internetového připojení a kabelové televizi. 
Majitel pozemku požaduje prostřednictvím právní zástupkyně 
nájemné ve výši 50 Kč/1m/rok celkem tedy 2 500 Kč za rok 
a nárokuje si nájemné za tři roky zpětně. A dále náklady na 
právní zastoupení ve výši 4 356 Kč. Celkem tedy 11 856 Kč. 
Citace z doručené výzvy: 
„Tímto Vás v souladu s ustanovením § 142a, odst. 1 zákona 
č. 99/1963 Sb. vyzývám k okamžitému odstranění shora spe-
cifikované kabeláže a k uhrazení částky odpovídající nájmu 
za tři roky ve výši 7 500 Kč, když požadovanou částku uhraď-
te k rukám mého klienta ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne 
doručení této výzvy.“ 

Stavební záležitosti 
• Oprava místní komunikace ke Křížku 
Byl opraven povrch místní komunikace ke Křížku - povrch byl 
srovnán, navezen asfaltový recyklát a zaválen. Obec obdrže-
la příspěvek formou daru na opravu od firmy Valašské ZOD, 
které komunikaci také využívá. 

• Oprava propustku a nátoku do rybníka 
Bylo prodlouženo zatrubnění potoka, zpevněna východní 
strana propustku, kameny a dno potoka vydlážděno kameny. 
Upraven byl nátok do rybníka, aby nedocházelo k jeho zaná-
šení a ucpávání. Místo bylo zpřehledněno a tím i zvýšena 
bezpečnost. 

• Dokončení závory nad rybníkem 
Byla namontována nová závora. Závora bude uzamčena po 
zhotovení vodorovného značení na silnici. Zhotovení nástři-
ku je dlouhodobě objednáno, nátěr však není skladem. Po 
nanesení nátěru bude závora uzamčena. Všechna povolení 
k vjezdu vydaná v minulosti OÚ zanikla. 

• Obnova parkovacích ploch před Evangelickým kostelem 
a Obecním domem č. 141 ve Stříteži nad Bečvou  

Fa Cobbler s.r.o. odstoupila v 9/2021 od smlouvy, z důvodu 
nepředání staveniště. Byla podána žádost o prodloužení 
dotace, která byla na základě žádosti prodloužena do 
30. 6. 2022. Bude vypsáno výběrové řízení na výběr reali-
zační firmy. Předpokládaný termín realizace je 1. polovina 
roku 2022.  

• Sběrný dvůr, odpady 
Dopracovává se projektová dokumentace na přístřešek. Ny-
ní se zajišťují souhlasy vlastníků sousedních pozemků. Po 
dokončení projektové dokumentace bude vybrána realizační 
firma. Realizace je naplánována na příští rok. 
Nově budou umístěny nádoby na tříděný odpad u zástavby 
pod Borčím u 4. kontejneru na bioodpad. 

Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje: 
• vyhlášení výběrového řízení na akci „Obnova parkova-

cích ploch před Evangelickým kostelem a Obecním do-
mem ve Stříteži nad Bečvou“. 

• schvaluje nákup 30+30 sad třídících tašek na odpad, dle 
ceníku Ekokomu, které budou k prodeji na poště Partner. 

Informace ze zasedání RO 
• Výběrového řízení na pracovní místo ředitelky MŠ Stří-

tež nad Bečvou 
Jako vhodný kandidát byla konkursní komisí vybrána paní 
Bc. Martina Skýpalová. Předpokládáme, že Rada obce jme-
nuje paní Bc. Martinu Skýpalovu ředitelkou MŠ Střítež nad 
Bečvou v průběhu prosince či začátkem ledna, s účinností 
od 1. 2. 2022, kdy se ujme funkce ředitelky. 

• Dotace na obnovu lesa 
Obec získala dotaci na zhotovení oplocenek, výsadbu les-
ních stromků a výchovu (vyžínání) po dobu dvou let dotaci 
600 000 Kč. Bude vybrána realizační firma. Dotace bude 
vyplacena po ukončení všech prací začátkem roku 2024. 

• Kabelová televize – dodatek smlouvy s TKR Jašek s.r.o. 
Rada obce schválila dodatek smlouvy, který prodlužuje stá-
vající smlouvu o další čtyři roky, a to do 31. 12. 2025 za stej-
ných podmínek jako stávající smlouva. Stávající kabelový 
rozvod má předpokládanou životnost cca 8 let, je potřeba 
promyslet obnovu a případné rozšíření o novou zástavbu. 

• Cyklostezka - aktuální informace 
Nájemce ST5 se odvolal proti vydanému rozhodnutí MěÚ 
Valašského Meziříčí, Vodoprávního odboru ze 7/2021. Kraj-
ský úřad vyhověl jeho podanému odvolání. Rozhodnutí 
z 7/2021 bylo zrušeno. Vodoprávní úřad v MěÚ VM vypracu-
je nové rozhodnutí. 

• Obecní vodovod 
Byla provedena kontrola vodoměrů v obci (ještě není dokon-
čena). Následně byla zahájena výměna vodoměrů. Se všemi 
odběrateli bude podepsána nová smlouva na dodávku vody. 
V této chvíli s řeší, jak postupovat u odběratelů, kteří neu-
možní kontrolu vodoměru či odečet.  
Byla schválena cena vodného ve výši 31 Kč/m3 vč. DPH pro 
rok 2022. Zvýšení ceny je způsobeno rostoucími náklady 
a nutností výměny systému MaR (plánováno na rok 2022). 
Dále je nutno začít plánovat revitalizaci obecních zdrojů 
a vodojemu. 
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Oddíl odbíjené 

Krajské soutěže v období 2020/2021 byly 
z epidemiologických důvodů zrušeny pro všechny věkové 
kategorie v říjnu 2020, kdy byly odehrány pouze první zápa-
sy. Znovu jsme začali trénovat až po částečném uvolnění 
epidemiologické situace letos v květnu na antukovém hřišti. 
Starší a mladší žactvo se zúčastnilo dvou antukových turna-
jů.  

Foto mladšího žactva – turnaj Vsetín 

Juniorky odehrály antukový turnaj ve Valašském Meziříčí, 
kde obsadily 2. místo. Přes léto trénovaly jednou týdně 
všechna družstva (náš oddíl má v současné době 40 hráčů) 
na antukovém hřišti na tenisových kurtech. Poslední týden 
v srpnu jsme měli tradiční celotýdenní soustředění na antu-
kových hřištích u fotbalového hřiště. Soustředění se účastnily 
všechny děti našeho oddílu. Na antukovém hřišti jsme sehráli 
i přátelská utkání s družstvy starších a mladší žaček a junio-
rek z Rožnova. Od září začala všechna družstva trénovat 
dvakrát týdně v tělocvičně, protože první zápasy krajských 
soutěží 2020/2021 se začaly hrát už v polovině září. Děti se 
na soutěžní sezónu velmi těšily. 
Juniorky hrály v podzimní části krajské soutěže se střídavými 
výsledky, které byly z velké části ovlivněny nařízenou karan-
ténou a onemocněním hráček. Poslední zápas podzimní čás-
ti s Rožnovem byl kvůli karanténám hráček v obou druž-
stvech odložen. Po podzimní části obsadily juniorky 6. místo.    
Starší žáci, kteří hrají svou druhou sezónu, prohráli prozatím 

jen první dva zápasy se Zlínem. Ostatní vyhráli a jsou 
v rozehrané podzimní části soutěže na druhém místě kraj-
ského přeboru. Pokud to epidemiologická situace dovolí, 
budou žáci hrát ještě 10. prosince doma s Bojkovicemi 
a 18. prosince se Zlínem odvetu prvního kola ve Zlíně. 
Starší žačky hrají svoji první sezónu Krajského přeboru star-
ších žaček, který hraje 12 družstev. Po prvním turnaji Kraj-
ského poháru, kde ve skupině obsadily 4. místo, se dostaly 
do druhé skupiny Krajského přeboru, bohužel kvůli karanté-
nám a nemocem jsme nemohli odehrát druhé kolo, a děvča-
ta spadla do třetí skupiny. Ve třetím turnaji v Bojkovicích děv-
čata dva zápasy vyhrála 2:0, bohužel třetí prohrály 1:2 a ve 
skupině obsadily 2. nepostupové místo. Poslední kolo pod-
zimní části se má hrát 19. prosince 2021 v Uherském Brodě.  

Foto z Bojkovic 

Mladší žactvo hraje v Krajském přeboru prozatím se střída-
vými výsledky, z osmi družstev jsou na průběžném 4. místě. 
Po odehrání tří kol soutěže jsou ve  druhé skupině krajského 
přeboru a z osmi družstev jsou na průběžném 4. místě Po-
slední letošní kolo hrají 18. prosince v Uherském Hradišti, 
a přejeme jim, aby se covidová situace nezhoršila a turnaj 
děti mohly odehrát. 
Touto cestou děkujeme všem, kdo nám a dětem celý rok 
pomáhali. Všem příznivcům, hráčům a hráčkám přejeme vše 
nejlepší do nového roku. 

Trenérky oddílu odbíjené 


