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Úvodní slovo 
Vážení spoluobčané, milí přátelé,  

podzim odešel, úroda je sklizená, dřevo na zimu připra-

veno. Rok se nachýlil ke svému konci. V sobotu 

26. listopadu jsme společně, a to bez žádných omezení, 

mohli slavnostně rozsvítit vánoční strom a přivítat ad-

vent. Velmi zdařilá akce, které proběhla za spolupráce 

obce, Českého svazu žen, myslivců, SDH a sboru ČCE, 

přilákala na svůj bohatý kulturní a doprovodný pro-

gram. Skvěle nazvučený prostor dal vyniknout vystupu-

jícím a ohňová show předznamenala samotné rozsvíce-

ní stromu a příchod toliko očekávaného Mikuláše 

s dárečky. Svatý Petr poctivě rozděloval příchozí 

a posílal je buď na cestu do nebe, nebo do pekla. Čerti, 

kteří byli i z jiných částí Valašska, ale hlavně z našich 

„vlastních obecních“ zdrojů, působili více než strašidel-

ně. Kdo měl hříchy, bál se oprávněně, jejich průjezd za 

doprovodu hudby byl opravdu jako ze známé pohádky 

S čerty nejsou žerty. Vyhřívaný stan umožnil příjemné 

posezení až do pozdních večerních hodin.   

Situace ve společnosti a v celém světě je bohužel odra-

zem již téměř rok trvající války na Ukrajině. Celý rok je 

ve znamení změn, ne úplně příjemných zpráv, a proto 

budu velmi rád, když se od těchto věcí alespoň na chvíli 

oprostíme a užijeme si společně právě probíhající ad-

ventní čas a blížící se vánoční svátky. Myslím si, že to 

jsou nejoblíbenější svátky v roce, a proto bychom k nim 

měli takto i přistupovat. 

Velké poděkování patří všem organizátorům, trenérům 

a všem dobrovolníkům, jež pro obec pracují a pomáhají 

v jejím dalším rozvoji, který je snad patrný při procház-

ce obcí. Každý rád dostává dárečky, tak vězte, že jakmi-

le to dovolí klimatické podmínky, dokončíme vodorov-

né značení silnice III. třídy od střítežského mostu i přes 

obec samotnou, budeme mít i pěkné nové zábradlí 

před sokolovnou a hasičskou zbrojnicí. 

Jak jste si jistě všimli, zpravodaj vychází v modernizova-

ném grafickém vzhledu. Snahou bylo posunout jeho 

formu o krok dále. 

Věřím, že se příští rok opět všichni setkáme ve zdraví 

a celý rok 2023 bude klidnější a příjemnější. 

Přeji vám krásný advent, bohatého Ježíška, zdraví, klid 

a pohodu. Vánoce prožité v kruhu rodiny, přátel a to 

vše bez shonu a v lásce. 

Ing. Pavel Gerla, starosta obce 





Aktuálně z obce 

Výsledek voleb do Zastupitel-

stva obce Střítež nad Bečvou 

Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly 

volby do Zastupitelstva obce Střítež nad 

Bečvou. Z celkového počtu 684 voličů 

zapsaných v seznamu voličů se k vol-
bám dostavilo 231 voličů. Volební účast 

dosáhla výše 33,77 %.  

Za volební stranu Společně pro Střítež 

byli zvoleni do zastupitelstva členové 

Igor Dobeš, Pavel Gerla, Jan Vaculín, Jan 
Baláš, Petr Běťák, Dalibor Švec, Tomáš 

Pliska, Tomáš Fabián, Vladislav Vaněk, 

Matouš Melichařík, Jaroslav Urban, Mi-

roslava Hlaváčová, Martina Skýpalová, 

Michal Špak a Ivo Šrámek. 

Nově zvolené zastupitelstvo zvolilo 

na ustavujícím zasedání nové orgány 

obce ve složení: 

Rada obce:  

pan Ing. Pavel Gerla - starosta 
pan Ing. Jan Vaculín - místostarosta 

pan Ing. Igor Dobeš - radní 

pan Ing. Petr Běťák - radní 

pan Ing. Jan Baláš - radní 

Finanční výbor: 
pan Ing. Tomáš Fabián – předseda fi-

nančního výboru 

paní Miroslava Hlaváčová – členka fi-

nančního výboru 

pan Ivo Šrámek – člen finančního výbo-
ru 

Kontrolní výbor: 

pan Vladislav Vaněk – předseda kon-

trolního výboru 

pan Matouš Melichařík – člen kontrolní-
ho výboru 

pan Michal Špak – člen kontrolního vý-

boru 

 

Obecní systém odpadového 

hospodářství 

V roce 2021 byl roční náklad na odpa-

dové hospodářství naší obce cca 

974 000 Kč (zahrnuje zejména svoz po-
pelnic, skládkovné, 2x za rok svoz velko-

objemového odpadu, provoz sběrného 

dvora atd.), naproti tomu výnosy 

(příjmy) činily cca 650 000 Kč (poplatek 

za odpady od občanů, příjem za tříděný 
odpad). Celý systém odpadového hos-

podářství byl tedy za rok 2021 v mínusu 

cca 325 000 Kč (tj. mínus cca 374 Kč na 

osobu a rok), což zcela jistě nebyl opti-

mální stav. V letošním roce 2022 došlo 
navíc ke zdražení vývozu tříděného od-

padu a zvýšila se cena za uložení 

1 t odpadu na skládce jak komunálního 

odpadu, tak bioodpadu. Letos lze tedy 

očekávat schodek ještě větší, než tomu 
bylo za rok 2021. Takový stav je do 

budoucna neudržitelný. S ohledem na 

celkový růst cen a informací od provo-

zovatelů skládek, je navíc zřejmé, že 

bude docházet k nárůstu cen i v roce 
2023. Obec je proto nucena zvednout 

poplatek za odpadové hospodářství na 

částku 600 Kč. Je třeba připomenout, 

že poplatek se nezvyšoval již 10 let 

a s ohledem na všechny okolnosti bo-
hužel nelze stávající cenu udržet. I přes 

zvýšení bude odpadové hospodářství i 

nadále výrazně dotováno obcí. 

Novinkou bude také změna v intervalu 

vývozu popelnic a zrušení žetonů. Od 
února 2023 bude upraven svoz popel-

nic na interval jednou za 14 dnů, sou-

časně dojde ke zrušení povinnosti 

označit popelnici k vývozu žetonem. 

Čtrnáctidenní interval je využíván 
i v jiných obcích (např. Zašová, Vidče, 

Prostřední Bečva) a bez problémů tak-

to svozy fungují řadu let. Věříme, že 

zkrácení intervalu svozu popelnic bude 

funkční i v naší obci, a nadto může 
přispět k vyšší snaze třídit odpad 

a šetřit tak přírodu.  

Zároveň si dovolujeme upozornit, 

abyste nedávali do popelnic horký 

popel se žhavými uhlíky, hrozí vznícení 
obsahu celé popelnice, ale i následné 

zahoření ve svozovém voze.  

 

Vodné a obecní vodovod 

Na konci minulého roku 2021 a během 

letošního roku 2022 proběhla v naší 
obci plánovaná výměna vodoměrů. 

Děkujeme všem, kteří při této akci po-

skytli svoji součinnost. Délka výměny 

vodoměru u většiny obyvatelů obce 

nepřesáhla 10 minut. Umožnit přístup 
k vodoměru, a s tím spojenou výměnu 

vodoměru, je i povinností ze zákona 

(ust. § 17 odst. 2 zákona č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů). Bohužel se však vyskytl i je-

den případ, kdy nebyla výměna vodo-

měru, ani přes naše opakované snahy, 

provedena. Úsilí obce o výměnu vodo-

měru trvá již dokonce déle než jeden 
rok, neboť je nedůvodně odpírán pří-

stup k vodoměru. I za tohoto stavu se 

obec, jako řádný hospodář, musí snažit 

o výměnu vodoměru i nadále a celá 

záležitost se neúměrně protahuje. O to 
víc si tedy vážíme vás občanů, u kte-

rých se výměna vodoměrů zdárně po-

dařila.  

Větší část obecního vodovodu byla vy-

budována v roce 1997, tzn. že letos má 
vodovod již 25 let. Některé jeho části, 

jako například vodojem, jsou dokonce 

ještě starší. Vodovod zatím slouží, jeho 

živostnost však není a nebude věčná. 

Musíme tedy myslet do budoucna 
a začít přemýšlet o výměně některých 

prvků, modernizaci vodojemu nebo 

intenzifikaci zdrojů a vůbec celkově 

uvažovat, jak pokračovat s vodovodem 

dál. 
Z důvodu rostoucích nákladů i výhledu 

do budoucna stanovila Rada obce vod-

né na rok 2023 ve výši 39 Kč/m3 vč. 

DPH. 

Na závěr bychom ještě doplnili, že 
v příštím roce bude obec uzavírat nové 

smlouvy s odběrateli vody, kdy poté 

bude možné hradit vodu i zálohově. 

Rada obce 

Odečty vody v obci 

Touto cestou žádáme vás, občany ob-

ce Střítež nad Bečvou, abyste 

v termínu 10. 12. 2022 – 15. 12. 2022 

nahlásili aktuální stavy vodoměru, a to 

některým z těchto způsobů: 

▪ e-mailem na elektronickou adresu: 

stritez@valachnet.cz, 

▪ formou sms zprávy na tel. číslo 

777 453 360, 

▪ telefonicky na tel.: 571 115 122, 

▪ osobně na obecním úřadě, 

▪ nebo na lístečku vhozením do 

schránky obecního úřadu nacháze-

jící se u vstupu do budovy obecní-

ho úřadu. 

Případné chybějící údaje o spotřebě by 

poté zjišťovali osobně pracovníci obce 

v termínu 19. 12. – 20. 12. 2022. 

V rámci poskytnutého sdělení je do-

stačující uvést: jméno a příjmení, číslo 

popisné rodinného domu, jehož se 

odečet týká a konečný stav vodo-

měru v m3. 

Současně si vás dovolujeme požádat, 

pokud při samoodečtu narazíte na 

nějaký technický problém, například 

„že něco někde kape“, případně jiný 

problém s vodoměrem, abyste nás 

o tomto zjištění ihned informovali, 

abychom mohli problém vyřešit. 

Děkujeme vám za poskytnutou součin-

nost, které si vážíme. 





Harmonogram svozu  

tříděného odpadu 
Měsíčně se budou odvážet všechny druhy  

tříděného odpadu:  

plasty, nápojové kartony, sklo, papír a kovový odpad 

Otevírací doba  

Pošty Partner mezi svátky 
 

Pátek   23. 12.  7.30 - 11.30 

Sobota  24. 12.  zavřeno 

Neděle 25. 12. zavřeno 

Pondělí  26. 12. zavřeno 

Úterý   27. 12. 7.30 - 12.30 

Středa   28. 12. 7.30 - 12.30 

Čtvrtek   29. 12. 7.30 - 12.30 

Pátek   30. 12. 7.30 - 10.00 

Poplatky za rok 2022 
 

Obec Střítež nad Bečvou stále eviduje několik neuhrazených plateb za poplatky roku 2022 – poplatek za komunální odpad 

a poplatek za psa. Oba tyto poplatky měly splatnost 30. 6. 2022. Zdvořile žádáme ty, kteří ještě poplatek neuhradili, aby tak 

bezodkladně učinili. 

Poplatek je možné uhradit na bankovní účet obce u Československé obchodní banky, a.s. 3052877 / 0300, variabilní symbol 
VS 01 + č. p. všeho RD nebo v hotovosti na pobočce Pošty Partner ve Stříteži nad Bečvou. 

Děkujeme všem, kteří dané poplatky hradí včas. 





„Kabelovka ve Stříteži“ – obecní komu-

nikační síť TKR Střítež n. B. 

Obec Střítež n. B. disponuje vlastní komunikační sítí od roku 

1999. Z původní „kabelovky“ za uplynulých 23 let vyrostla 
v moderní komunikační síť. Provozovatelem této sítě je spo-

lečnost TKR Jašek, která pod obchodním názvem ValachNET 

na ní poskytuje služby INTERNET, TELEVIZE, TELEFON a INFO-

kanál. 

ZABODUJTE  

S EM 

NEJEN O VÁNOCÍCH 
 

  
Vyzkoušejte si bez obav vyšší rychlost internetu na 14 dní 

bezplatně – žádné kličky, žádná ale. Testovací provoz pro 

každého, kdo si o něj řekne. Volejte nebo napište email, ve 

kterém uveďte heslo „INTERNET do STŘÍTEŽE na MAX“.  

 

   
V rámci naší nejnovější služby – chytré televize 

 jsme připravili pro každého možnost sledo-
vat 30 dní bezplatně přes 100 TV programů včetně možnosti 

si nahrávat oblíbené pořady nebo shlédnout vysílání až 7 dní 

zpětně. Co budete potřebovat? 1. internetové připojení od 
nás, 2. pár minut na registraci účtu, 3. zavolat nám nebo na-

psat email pro aktivaci vybraných placených programů. Neza-

pomeňte připsat heslo „FIXPROTV do STŘÍTEŽE na MAX“.  

Dne 11. 10. 2022 jsme upravili parametry klasického digitální 

televizního vysílání DVB-C (ladění KABEL) na „kabelovce“. 
Vysílání ve vysokém rozlišení obrazu HD se stalo standardem 

pro všechny diváky.  

 

Více informací najdete na našich WWW stránkách 

www.valachnet.cz. Volejte 571 115 225 nebo nám napište 
email na muj@valachnet.cz. 

mailto:muj@valachnet.cz




Podzim v mateřské škole 

Na nový školní rok jsme si pro děti 

nachystali spoustu akcí a nápadů, 

kterými jsme jim chtěli obohatit dny 

ve školce.  

Každý měsíc nás navštíví nějaké divadél-

ko s pohádkou, z Ostravy za námi přijeli 
chovatelé dravců. Děti zapojujeme do 

péče o naši zahradu v závislosti na roč-

ním období a snažíme se využívat 

i místní sokolovnu, spolupracujeme 

s lektorem tělesné výchovy z TJ FC Va-
lašské Meziříčí.  

Krásný říjen nám umožnil i delší vycház-

ky k lesu, nechybělo pouštění draka. Ve 

velké míře se ve školce zaměřujeme na 

tradice a svátky. Ty jsme si užili při 
vydlabávání dýní, které jsme si pak 

doma rozsvítili a kochali se jejich 

světýlky při oslavách 28. října, kdy obcí 

procházel lampionový průvod. Ten byl 

zahájen divadýlkem k uspávání brouč-
ků v režii obětavých rodičů U lípy na 

dolním konci, pokračoval programem 

u sochy TGM a v okolí kostela, vystou-

pením dětí z MŠ, světelnou show, pro-

hlídkou kostela a občerstvením.  
Na svatého Martina nesměla ve školce 

chybět pravá hodová tancovačka se 

střítežskýma vdolkama a husou k obě-

du. Měli jsme štěstí, děti v kroji doplnila 

i naše praktikantka Klárka a obohatila 
tak sváteční atmosféru.  

Na rozsvícení vánočního stromku jsme 

advent přivítali společným vystoupením 

s panem farářem Hurtou a rozprávkou 

o Betlémské hvězdě. Snad nám všem 
prozáří vánoční dny a v novém roce 

donese jen vše dobré.  

Krásné svátky přejí  

děti a kolektiv MŠ Střítež n. B. 





Rozsvícení vánočního stromu 
Po dlouhých dvou letech nic nebráni-

lo tomu, abychom společně rozsvítili 
vánoční strom v naší krásné Stříteži 

nad Bečvou. Podle toho, s jakou chutí 

se všichni vrhli do organizování, bylo 

jasné, že lidem tohle adventní setkání 

chybělo. 

V sobotu 26. listopadu 2022 jste mohli 

ochutnat, slyšet, vidět a na vlastní kůži 
zažít to, co si pro vás připravili členové 

všech organizací v obci a také nadšení 

a ochotní dobrovolníci. Vzhledem 

k počasí, které v sobotu panovalo, vás 

jistě potěšil vyhřívaný stan s posezením. 
Velký zájem byl o občerstvení všeho 

druhu. Rychle zmizel zvěřinový guláš, 

punč i bramborové placky. Ve stáncích 

jste si mohli nakoupit exkluzivní výrobky 

od šikovných střítežských děvčat. 
V knihovně se vyprodala adventní vý-

stava vánočních dekorací. 

V kulturním programu si jistě každý 

našel něco, co potěšilo jeho srdce. 

Předvedly se naše talentované děti 
z mateřské školy a velký úspěch mělo 

i ohňové vystoupení. Promluvil pan fa-

rář Josef Hurta a starosta obce Pavel 

Gerla. Milovníci hudby se mohli zapo-

slouchat do skladeb dechového kvarte-

ta nebo pěveckého sboru. Celým pro-

gramem nás slovem provedl Tomáš 
Zajíc. 

Spoustu emocí vyvolala přítomnost 

čertů, kteří přijeli na pekelném stroji. 

Kdo se bál, mohl se schovat do nebe, 

to u nebeské brány hlídal svatý Petr 
a hříšníky ani čerty tam nepustil. Nako-

nec Mikuláš rozsvítil vánoční strom 

a rozdal dětem sladkosti. 

Milí sousedé, přátelé a kamarádi, 

všichni organizátoři a vystupující vyna-
ložili velké úsilí, aby vás potěšili a po-

bavili. Snad se nám to povedlo a po-

mohli jsme vám na chvíli zapomenout 

na starosti všedních dní. Všichni vám 

přejeme pokojné Vánoce, zdraví 
a štěstí v novém roce. Děkujeme, že 

jste nás v tak hojném počtu přišli pod-

pořit a těšíme se, že se zase za rok 

všichni sejdeme u tradičních společen-

ských akcí. 
Na Rozsvícení vánočního stromu spo-

lupracovali: OÚ Střítež nad Bečvou, 

SDH, ČSŽ, Myslivecký spolek, Střítež-

ské fojtství, hospoda Květoň, 3K a Pe-

kelníci. Fotila Monika Dobešová. 

Za ČSŽ ve Stříteži nad Bečvou 

Kateřina Rohlederová 

Vánoce v evangelickém kostele 

Bůh je v tom s námi 
Ať už se pokládáte za věřící či nevěřící, 

přijďte zažít pravé Vánoce do kostela 
při slavnostních bohoslužbách. Přijďte 

spolu s námi zpívat vánoční písně, usly-

šet příběh o narození Krista a svěřit mu 

v modlitbě svá tajná přání. Nejde nám 

jen o vytvoření chvilkové vánoční atmo-
sféry, ale především o setkání 

s evangeliem, tedy zvěstí o Bohu, který 

se stal člověkem. Bůh je v tom s námi 

a v této pohnuté době to potřebujeme 

slyšet. 
Josef Hurta, farář 

Vánoční bohoslužby ve Stříteži nad Bečvou  

 24. prosince  Štědrý den štědrovečerní bohoslužby 15:00 

 25. prosince Narození Páně bohoslužby v kostele (VP) 9:30 

 26. prosince Štěpán bohoslužby v modlitebně 9:30 

 1. ledna Nový rok novoroční bohoslužby (VP) 9:30 





Drakiáda 

Že si i dnes umí děti hrát „tradičně“ dokázaly v pátek 30. září 

2022 na fotbalovém hřišti u příležitosti drakiády, kterou pro 
ně uspořádal Český svaz žen ve Stříteži nad Bečvou. Dvacet 

statečných krotitelů draků se nenechalo odradit a přes nepří-

zeň počasí vypustili své draky do vzduchu a mnohdy i do 

kaluže.  

Všechny děti dostaly zaslouženou odměnu a největší radost 
měli určitě vítězové v kategoriích:  

Vlastnoručně vyrobený drak: Eliška Špaková, Ema Foltýnková  

Nejlepší letec: Marek a Ríša Randusovi 

Nejdelší dračí ocas: Ivan Foltýnek a Lukáš Konvičný 

Děkujeme všem dětem za účast a těšíme se na příští ročník.  

Za ČSŽ Střítež nad Bečvou 

Kateřina Rohlederová 

Hubertova jízda 

 
Letošní podzim patřil opět Hubertově jízdě. Po střítežských 

a přilehlých kopcích projelo 1. října 2022 více než 80 koní. 

Mezi koňáky je tato akce vyhlášená a díky tomu přijeli účast-

níci od Brna, Olomouce, Přerova, ale také ze sousedního Slo-

venska.  
Zdeněk a Adélka Bajzovi parádně odtroubili zahájení a jezdci 

vyrazili. Trasa okolo Stříteže měřila kolem 12 kilometrů a po 

trati byly připraveny různé překážky a slalomy. I letos nemohl 

chybět dostih ke lhoteckému javoru a závod o Krále honu. 

Ten, kdo při společném závodu jako trofej získá liščí ocas, se 
stává Králem honu a tím byl letos Marek Myšinský. Vyvrcho-

lením vyjížďky byl, za hudebního doprovodu, průvod obcí ze 

Zádvoří do Videček, kde následně také probíhal program pro 

diváky. Soutěže byly letos tři: Mini Maxi (kdo přeskočí nej-

vyšší překážku), Valašský drtivý styl a jízda zručnosti. Nejlépe 
umístění v našich soutěžích si odnesli hodnotné ceny, za kte-

ré velmi děkujeme všem sponzorům. Nejmladšími účastnice-

mi byly letos sestry Štuskovy.  

Závěrem byla očekávaná soutěž pro diváky, které se účastnila 
kopa jak diváků, tak i jezdců. Koňáci po akci odvedli domů 

své čtyřnohé parťáky a večer se vrátili v hojném počtu do 

místní sokolovny, kde pořádal pro širokou veřejnost David 

Mizera Hubertovu zábavu. Při skupině Gympleři a DJ Dario 

Snipem se bavili až dlouho do noci.  
Děkujeme všem, kteří nám s několikadenními přípravami po-

máhali. Děkujeme také vlastníkům pozemků a v neposlední 

řadě účastníkům a divákům za podporu. 

Za Střítežské fojtství Monika Dobešová 

Foto Markéta Holčáková a Pavla Pernicová 





Úspěšná hasičská sezóna starších žáků 

Letošní sezónu nejde nazvat jinak než 
úspěšnou. Pět let poctivého tréninku, 
sbírání zkušeností a investic do mate-
riálního vybavení se konečně odrazilo 
i v dosažených výsledcích. Dařilo se 
zejména starším žákům. 

Sezónu jsme zahájili domácí obvodovou 
soutěží, na kterou jsme přihlásili dvě 
družstva mladších žáků a jedno druž-
stvo starších. V těžkých, ale rovných 
podmínkách se mladší žáci umístili na 
pátém a jedenáctém místě, starší obsa-
dili místo sedmé. Starším žákům byla 
i přes umístění na nepostupové pozici 
nabídnuta účast na okresním kole, na 
které jsme se ale nakonec z důvodu 
kolizí s fotbalovými a volejbalovými 
zápasy nepřihlásili. 
Dále sezóna pokračovala sérií závodů 
okresní ligy, kde zmíním jen konečné 
výsledky.  

V celkovém pořadí okresní ligy se mla-
dší žáci umístili na 21. příčce, starší 
obsadili po sérii výborných výsledků 
krásné 5. místo. 
Sezónu jsme za krásného podzimního 
počasí zakončili v sobotu 24. září bran-
ným závodem v Kunovicích. Přihlásili 
jsme dvě hlídky mladší žáků, které ob-
sadily 11. a 29. pozici a jednu hlídku 
starších, která se umístila na 8. příčce. 
Na další sezónu se začneme připravo-
vat od ledna v sokolovně. Budeme se 
muset nově zaměřit i na disciplíny do-
rostenců, kam po letošním roce přešlo 
pět mladých hasičů. Doufám, že se 
dobře připravíme a navážeme na le-
tošní pěkné výkony. 

Za SDH Střítež n. B. 
Matouš Melichařík 

 

5. června  Hovězí  Mladší se nezúčastnili, starší 4. místo 
12. června  Valašská Polanka Mladší 21. místo, starší 3. místo 

18. června  Růžďka  Mladší, ani starší se nezúčastnili 

19. června  Jarcová  Mladší 19. místo, starší 12. místo 
25. června  Hutisko-Solanec Mladší 12. místo, starší 7. místo 

26. června  Kunovice  Mladší se nezúčastnili, starší 5. místo 

9. července  Veselá   Mladší 12. místo, starší 5. místo 
30. července  Bystřička  Zrušeno pro špatné počasí 

6. srpna  Semetín  Mladší 15. místo, starší 3. místo 
3. září   Vigantice  Mladší 12. místo, starší 7. místo 

Činnost TJ Sokol Střítež z.s. je spolufinancována Zlínským krajem. 

Činnost SH ČMS - SDH Střítež nad Bečvou  je spolufinancována Zlínským krajem. 

Děkujeme za podporu. 





Oddíl odbíjené v současné době tvoří 
čtyři družstva: barevného volejbalu, 
kadetek, juniorek a juniorů. Všechna 
družstva se účastní krajských soutěží. 
Kadetky, juniorky a junioři hrají 
v soutěžním období 2022-2023 kraj-
ské soutěže pořádané Zlínským kra-
jem. Barevný volejbal hrajeme 
v Moravskoslezském kraji, který je 
pro nás vzdálenostně dostupnější. 

Barevný volejbal – většina dětí 
v družstvu začala trénovat až letos na 
podzim. V současné době tvoří toto 
družstvo 15 hráčů a hráček. Trénují dva-
krát týdně. Děti sehrály dva přípravné 
turnaje proti Rožnovu. První krajský tur-
naj, kterého jsme se zúčastnili, se usku-
tečnil v neděli 20. listopadu 
v Raškovicích. Turnaje se zúčastnilo 
10 našich hráčů, kteří hráli ve třech ka-
tegoriích. Musíme je všechny pochválit 
za úžasnou bojovnost a za to, že se 
v tak velké konkurenci prosadili. Pro 
kategorii oranžových a oranžovočerve-
ných to byl vůbec první krajský turnaj, 
kterého se děvčata účastnily. 
V kategorii oranžových, kterou hrají 
dvojice, jsme měli dvě družstva, 
z celkového počtu 15 družstev se naše 
děvčata Agáta Cábová a Kamila Pastor-
ková umístila na 2. místě. Aneta Mácová 
a Dominika Ryboňová na 13. místě.  

V kategorii oranžovo-červená, kde 
hrají dvojice, bylo celkem 32 družstev 
a naše děvčata Nikola Peterková 
a Terka Minarčíková obsadila 16. mís-
to. 
Do nejvyšší kategorie - modré, kde 
hrají trojice a mají jednoho náhradníka, 
se přihlásilo 13 družstev. Naši hráči 
Linda Plandorová, Zuzka Stillerová, 
Honza Trusina a Franta Daněk obsadili 
skvělé 4. místo. Je to o to cennější, že 
děti v této sestavě a v nejtěžší katego-
rii na turnaji hrály poprvé.  
 
V letošním soutěžním ročníku kraj-
ských soutěží došlo opět 
k organizačním změnám a mládežnic-
ké soutěže jsou rozděleny do několika 
kategorii: Lvíčata - ročník 2006 a mlad-
ší, kadetky - ročník 2004 a mladší, juni-
orky a junioři - ročník 2002 a mladší. 
Vzhledem k novým podmínkám jsme 
přihlásily děti do soutěže i podle toho, 
kdy byl určen hrací den (sobota nebo 
neděle) pro jednotlivé kategorie, aby-
chom měly v případě nemoci dost 
hráčů pro odehrání soutěže. 
 
Kadetky – základ družstva tvoří hráčky 
od 8. třídy až první ročník střední ško-
ly, tzn. kategorie lvíčat, které doplňují 
4 hráčky ročníku 2004. Děvčata začala 
soutěž velmi dobře, v současné době 
jsou na průběžném třetím místě kraj-

Oddíl odbíjené 

ského přeboru.  Je to pro ně velmi dob-
rá zkušenost, vzhledem k tomu, že hrají 
s družstvy, které tvoří hráčky o 2 až 
3 roky starší. 
 
Juniorky – družstvo tvoří loňské ka-
detky, které doplňujeme hráčkami 
z letošního družstva kadetek. V družstvu 
juniorek pouze dvě hráčky patří věkově 
do této kategorie, ostatní z družstva by 
mohly hrát soutěž kadetek. To zname-
ná, že i tyto hráčky hrají se staršími sou-
peřkami.  Předpokládáme, že letošní 
zkušenosti hráčky uplatní v příštím roč-
níku. 
 

K. Pastorková a A. Cábová  D. Ryboňová a  A. Mácová 

F. Daněk, H. Trusina,  

L. Plandorová, Z. Stillerová  

N. Peterková a T. Minarčíková  

Krajský turnaj v Raškovicích 





Junioři – družstvo jsme přihlásily do 
soutěže kadetů, ale protože v kraji ne-
byl dostatek družstev této kategorie, 
byla vytvořena jediná soutěž, a to kate-
gorie juniorů. Naše družstvo tvoří hráči 
ročníků 2009-2004, většina družstva se 
skládá z hráčů ročníku 2006, zatímco 
ostatní družstva mají ve svém kádru 
i hráče ročníku 2002. Každý vyhraný set 
nebo zápas je pro nás proto velkým 
povzbuzením. Letošní ročník je pro naše 
mladé hráče hlavně o sbírání zkušenos-
tí.  
 
Všem našim hráčům, hráčkám a přízniv-
cům přejeme vše nejlepší v roce 2023 
a úspěšnou sezónu 2022-2023. Zároveň 
touto cestou děkujeme všem, kdo nám 
letos při trénování a organizaci soutěží 
pomáhali. 

Trenérky oddílu odbíjené 
 
  

Kadetky, zleva:  A. Urbanová, M. Říhová, T. Knapková,  

K. Říhová, S. Kovářová, Z. Jurčová, K. Žlebčíková. Sedící:  

M. Urbanová, N. Děcká, A. Randusová, Š. Dobešová  

Juniorky, zleva: A. Urbanová, M. Žlebčíková, M. Říhová,  

M. Mandulová, K. Říhová, Š. Dobešová, S. Pospíšilová,  

M. Urbanová, N. Trčková. Sedící: N. Děcká, A. Randusová 

Junioři, stojící zleva:  O. Bena,  J. Malota,  P. Šilc,  J. Daněk,   

T. Bělůnek,  J. Stiller. Klečící zleva: K. Štreichl,   

P. Urban, D. Skalík, F. Daněk, M. Petřek 





Střítežské děti aktivní v mládežnickém 

fotbale TJ Vidče i v podzimní části  

sezóny 2022/2023 
Před devíti lety v sezóně 2013/2014 

se poprvé v mládežnických týmech 
TJ Vidče objevili fotbalisté ze Stříte-

že. Ondřej Trčka ve starších žácích, 

Hynek Kraus a Adam Vavruša 

v žácích mladších. Z tohoto tria u fot-

balu zůstal už jen dnes čerstvě do-
spělý Hynek Kraus. Přesto od právě 

zmíněného roku 2013 můžeme kon-

statovat, že do mládežnických kate-

goriích našeho fotbalového oddílu 

TJ Vidče neodmyslitelně patří i vaše 
děti ze Stříteže nad Bečvou. 

V pěti mládežnických kategoriích nyní 

působí u nás kolem 20 dětí, čehož si 
velice vážíme.  

Kategorie Dorost jsou dospívající chlap-

ci ročníku 2004-2007. Trenéři týmu Vla-

dislav Basel a Daniel Machýček. Na star-

tu sezóny v kádru 21 hráčů, 
v přestupním období tým opustil Hynek 

Kraus, který odešel do SK Louky 

u Zlína. Tým s nejpočetnějším zastou-
pením střítežských chlapců - Filip Svak, 

Hynek Kraus, Filip Dobeš, Tomáš Kraus 

(nejlepší střelec týmu, 7 branek), Mar-

tin Rohleder, Ondřej Špak a doufejme, 

že se v jarní části již plnohodnotně 
připojí i Šimon Bena. Výborná parta 

s poctivým přístupem k tréninkům. 

V tomto věku až neskutečný počet 

hráčů, což je známka dobré koncepční 

práce s mládeží. Po podzimu slušné 
7. místo z jedenácti celků, nicméně 

bylo na víc. Zatímco doma jsme suve-

rénní, venku už to tak dobré nebylo.  

Starší žáci jsou druhým sdruženým 

týmem působícím tentokrát pod hla-
vičkou Valašské Bystřice. Ročníky 

2008-2009, trenéři Radim Kopecký 

a Radek Mičkal. Na začátku podzimu 

rovněž 21 hráčů, čtveřice chlapců ze 

Stříteže. Ve většině zápasů kapitán 
týmu David Vaculín, brankář Tomáš 

Kozák a v obraně spolehliví Benjamín 

Bajza a Vojtěch Špak. Po podzimu skvě-
lé 2. místo z jedenácti celků okresu 

s dvoubodovou ztrátou na vedoucí 

Podlesí. Mrzí bodové ztráty v Brankách, 

kdy nám nevyšel druhý poločas a remí-

za v Kelči, kde jsme doplatili na nepro-
měňování šancí. Ročníkově silný a hráč-

sky vyrovnaný tým předvádí líbivý kom-

binační fotbal, na který se dá dívat.   

Mladší žáci a třetí nově sdružený tým 

s Valašskou Bystřicí, hráči a hráčky roč-
níku 2010 a 2011. Kolem 14 hráčů, ze 

Stříteže neskutečná bojovnice Anežka 

Špaková a Michal Vaculín (druhý nejlep-

ší střelec týmu s 13 brankami). Trenéři 

Jiří Vaculín a Jan Heryán. Poslední pod-
zimní zápas rozhodl, že po polovině 

soutěže přezimujeme na prvním místě! 

Devět výher a pouze jedna porážka 

v Podlesí. I když tým vstupoval do sou-

těže prakticky bez společných tréninků 
a hráči se téměř neznali, za pár týdnů 

spolu vytvořili výborný tým jak po fot-

balové stránce, tak i kamarádské. Navíc 

pětice hráčů byla nominována do 

Okresních výběrů, v kategorii 
U12 Michal Vaculín a Teodor Vaculín, 

v U13 Nikolas Valčík a Václav Randýsek 

a z Valašské Bystřice Václav Vanduch.  

Starší přípravka je jediný samostatný 

tým TJ Vidče, kategorie ročník 
2012 a 2013. Ze Stříteže Petr Ryboň, Jiří 

Divín, Jan Mikuda, Eliška Špaková, Já-

chym Hanák, Denis Kuběj a Josef Miku-

lenka. Trenéři týmu Vladimír Nerád 
a Petr Nerád. V minulé sezóně jsme tuto 

kategorii bohužel neměli. Nyní zde pře-

šla celá loňská mladší přípravka, silný 

ročník 2013, což na startu soutěže čítalo 

kádr 18 hráčů. Nelehký úkol pro hráče, 
neboť se protáhla hrací doba na 2 x 30 

minut, zvětšilo hřiště 25 x 40 metrů, 

velikost míčů a hlavně velikost brány na 

5 x 2 metry. Navíc z důvodu toho, že 

jsme na podzim nesestavili mladší pří-
pravku, tak zde ze začátku soutěže na-

stupovali i hráči ročníku 2014 a 2015, 

což i když se chlapci sebevíc snažili, 

bylo na hře velmi poznat. Nebylo jed-

noduché pro trenéry sestavit mužstvo 
tak, ať si zahrají všichni a navíc absolvují 

v zápase co největší počet minut. Navíc 

se chlapci a dívky v zápasech často po-

tkávali s fyzicky vyspělejšími soupeři, 

neboť z ročníku 2012 nastupovali 

Dorost 

Starší žáci 





k zápasům jen Kryštof Mičkal a Petr 

Ryboň. Soupeřů se však nezalekli, se-
hráli výborná utkání a za zmínku stojí 

hlavně domácí zápas proti Hutisku, kdy 

ve druhém poločase dokázali otočit 

výsledek utkání z 1:6 na konečných 9:6! 

Nejmenší děti, mladší přípravku na pod-
zim bohužel v soutěžích nemáme. Dů-

vodem je nedostatek dětí ročníku 

2014 a mladší a rovněž nedostatek mlá-

dežnických trenérů. Ostatně problém 

s trenéry mládeže není jen otázkou na-
šeho oddílu kopané, ale jedná se 

o dlouhodobý celorepublikový problém. 

Nicméně děláme vše pro to, aby i tyto 

děti mohly již pravidelně v jarní části 

sezóny hrát své turnaje. Od konce září 
úterý a čtvrtek od 15:30 hod. 

v tělocvičně Základní školy poctivě učí-

me tyto malé děti základům fotbalu. 

Stanislav Tkačík, Lukáš Lašák, Vítek Ran-

dýsek, Kryštof Hanák a Jonáš Gerla, to 
jsou chlapci, které fotbal baví a možná 

z nich jednou vyrostou výborní hráči. 

Velké poděkování vám všem střítež-

ským rodičům, že jste si pro fotbal va-

šich dětí vybrali právě náš oddíl kopané 
TJ Vidče. Budu se opakovat, ale velice si 

toho vážíme a snažíme se my trenéři 

dělat maximum pro to, aby vaše děti 

byly u nás spokojeny.  

Za TJ Vidče Basel Vladislav 

Starší přípravka 

Mladší žáci 
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Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež 

nad Bečvou 

Výpis z usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou, konaného dne 12. 9. 2022  

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

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

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

▪ Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 21987 mezi Obcí Střítež nad Beč-
vou č. p. 193, 756 52 Střítež nad 
Bečvou, IČ 00635839 jako objedna-
telem a firmou COBBLER s.r.o., Za-
šová č. p. 633, 756 51 Zašová, IČ 
46578463 + firma REPONT s.r.o., 
Hrachovec 245, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 26863057 jako zhotovi-
telem na zakázku „Stezka pro chod-
ce a cyklisty v obci Střítež nad Beč-
vou“. 

▪ změnu rozpočtu č. 4/2022 
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 
Příjmy  + 929 374,00 
Výdaje  + 692 000,00  

Zastupitelstvo obce bere na vědo-
mí: 

▪ informace o průběhu výstavby pří-
střešku ve sběrném dvoře. 

▪ informace o průběhu realizace ak-
ce „Obnova parkovacích ploch 
před evangelickým kostelem“.  

▪ informace starosty 
o aktuálním stavu cyklostezky.  

▪ informace místostarosty 
o průběhu prací na změně č. 2 
Územního plánu obce a komplex-
ních pozemkových úpravách.  

Starosta poděkoval všem zastupitelům, 
za odvedenou práci ve volebním obdo-
bí 2018-2022. Jmenovitě poděkoval 
zastupitelům, kteří se rozhodli již ne-
kandidovat v nadcházejících komunál-
ních volbách. Dlouholetému zastupiteli 
a členu výboru DSO Vidče a Střítež pa-
nu Tomáši Folvarčnému, dlouholeté 
zastupitelce Mgr. Elišce Hronešové 
a zastupitelce JUDr. Renatě Divínové. 

Rozpočet po 4. změně Schválený „RO“ „RO“ před změnou Návrh 4. změny „RO“ po 4. změně 

Příjmy celkem 27 975 135,00  28 424 872,05  929 374,00 29 354 246,05 

Výdaje celkem 37 322 007,22 38 099 007,22 692 000,00 38 791 007,22 

Financování celkem 9 346 872,22 9 674 135,17 -237 374,00 9 436 761,17 

Výpis z usnesení z ustavujícího Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou, konaného dne 19. 10. 2022  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

▪ zvolení jednoho místostarosty. 
▪ že pro výkon funkce starosty obce 

bude člen zastupitelstva uvolněn. 
▪ že pro výkon funkce místostarosty 

obce bude člen zastupitelstva uvol-
něn. 

 
Zastupitelstvo obce volí: 

▪ starostou pana Ing. Pavla Gerlu. 
▪ místostarostou pana Ing. Jana Vacu-

lína. 
▪ člena rady obce pana Ing. Igora Do-

beše. 
▪ člena rady obce pana Ing. Petra 

Běťáka. 
▪ člena rady obce pana Ing. Jana Balá-

še. 
 

Nové složení rady obce:  

▪ Ing. Pavel Gerla - starosta obce,  
▪ Ing. Jan Vaculín - místostarosta, 
▪ Ing. Igor Dobeš – člen rady,  
▪ Ing. Petr Běťák – člen rady,  
▪ Ing. Jan Baláš – člen rady. 
 
Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou 
přiděluje podpisová práva starostovi 
obce Ing. Pavlu Gerlovi, místostarostovi 
Ing. Janu Vaculínovi a účetní obce paní 

Evě Vaníčkové, DiS. k manipulaci se 
všemi bankovními účty obce. 
 
Zastupitelstvo obce Stříteže nad Beč-
vou zřizuje finanční výbor a kontrolní 
výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

 
Zastupitelstvo obce volí: 

▪ předsedou finančního výboru 
Ing. Tomáše Fabiána. 

▪ člena finančního výboru Ivo Šrám-
ka. 

▪ člena finančního výboru Miroslavu 
Hlaváčovou. 

 
▪ předsedou kontrolního výboru Vla-

dislava Vaňka. 
▪ členem kontrolního výboru pana 

Matouše Melichaříka. 
▪ členem kontrolního výboru Michala 

Špaka. 
 

Zastupitelstvo obce Stříteže nad Beč-
vou v souladu s § 72 a § 84 odst. 
2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
měsíční odměny za výkon jednotlivých 
funkcí od 1. 11. 2022 neuvolněných 
členů zastupitelstva takto: 
▪ člen rady 4500 Kč/měsíčně, 
▪ předseda výboru 1500 Kč/měsíčně, 
▪ předseda komise 1500 Kč/měsíčně, 

▪ člen výboru nebo komise 900 Kč/
měsíčně, 

▪ člen zastupitelstva 600 Kč/měsíčně. 
 

Zastupitelstvo obce deleguje jako zá-
stupce obce do výboru DSO místosta-
rostu obce Ing. Jana Vaculína, Ing. Igora 
Dobeše a Ing. Tomáše Plisku. 
 
Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou 
pověřuje ke spolupráci s pořizovatelem 
územně plánovací dokumentace, tj. 
s Městským úřadem Valašské Meziříčí, 
odborem územního plánování a staveb-
ního řádu ve smyslu ust. § 6 odst. 
5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, 
§ 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst. 
4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
jako určeného zastupitele Ing. Jana Va-
culína – místostarostu obce, a to po 
dobu celého volebního období. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

▪ podání žádosti na čelní nakladač 
z programu PRV – lesnická technika 
v termínu do 26. 10. 2022. Předpo-
kládaná hodnota projektu je cca 
400 tis. Kč bez DPH. Výše dotace je 
50 %. 


