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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

ZETOR Proxima HS 90, dále jsou po obci rozmístěny
kontejnery a z vašich požadavků víme, že chcete další.
Zájem nás těší.
Po dokončení úprav zeleně u pomníku T. G. Masaryka
před farou je v plánu do konce roku 2021 rekonstruovat
parkovací plochu před samotným kostelem. V horní
části hřbitova u ruční pumpy chceme částečně i z dotace vybudovat odpočinkovou zónu a současně připravujeme výstavbu nového oplocení na západní straně hřbitova. V plném proudu je příprava společného projektu
se sousední obcí Vidče, kdy do roku 2023 chceme vybudovat cyklostezku Střítež-Háje > Vidče pro zvýšení
bezpečnosti pro cyklisty a chodce (máme mimo jiné
75 dětí v ZŠ Vidče), chceme jim nabídnout, ale ne jen
jim, možnost jezdit do školy, na kroužky, za kamarády
a rodinami bezpečně.
Další projekty v obci jsou stavba přístřešku právě pro
nový traktor a obecní techniku, oprava sběrného dvora,
oprava kabin na hřišti (máme multifunkční areál, který
žije a zaslouží si nové potřebné zázemí pro všechny
složky), vybudování návsi před obchodem JEDNOTA
včetně rekonstrukce samotného obecního úřadu
a chodníku kolem Hotelu Květoň, oprava hasičské
zbrojnice, netěší nás ani téměř havarijní stav dolní houpací lávky přes Bečvu, atd.
Budeme samozřejmě i nadále pokračovat v řádné péči
o obecní lesy. Naše obec vlastní přes 135 ha lesů, které těžce postihla kůrovcová kalamita a bude stát hodně
úsilí i ﬁnančních prostředků, aby se z kalamity vzpamatovaly a v budoucnu přinášely opět užitek, místo pro
odpočinek, procházky a houbaření. Hledáme vhodné
dotace na obnovu lesů a na opravy lesních cest.
Pomozte nám prosím všechny tyto projekty zrealizovat,
buďte nám prosím nápomocni a ne těmi, kteří nechtějí
táhnout za jeden provaz. Děkuji.
Na závěr mi dovolte poděkovat bývalému starostovi
Ing. Tomáši Pliskovi a Ing. Jaroslavu Kolečkovi
(dlouholetému lesnímu hospodáři naší obce) za jejich
odvedenou práci a popřát jim do dalších let pevné zdraví, klid, pohodu a osobní štěstí.

od 12. května 2021 jsem novým starostou naší obce.
Personální a organizační změny v obci vyplynuly
z důvodu dlouhodobě neudržitelné situace ve vedení
obce, kdy složil funkci starosta Ing. Tomáš Pliska.
Osobně mne požádal, abych kandidaturu na starostu
přijal. Po zralé úvaze jsem se rozhodl kandidaturu přijmout, i když jsem ji před tím odmítl starostovi
Ing. M. Benešovi v říjnu 2018. Přijal jsem ji, protože si
myslím, že má smysl usilovat o lepší Střítež a lepší život v ní. Žije zde spousta skvělých lidí, kteří mají chuť,
nápady, plány, energii a vůli ve volném čase společně
zvelebovat a kultivovat naši vesnici a dělat jí dobré jméno a čest. Především díky těmto lidem to v naší vesnici
žije, letošní jaro a léto jen vše dokresluje.
Novým uvolněným místostarostou byl zvolen Ing. Jan
Vaculín, 39 let, civilní profesí projektant v EP Rožnov a. s. Chtěl bych na tomto místě poděkovat zastupitelům, kteří nás čtrnácti hlasy zvolili, a poděkovat i našim zaměstnavatelům, kteří nás vlastně ze dne na den
uvolnili z našich civilních zaměstnání pro výkon funkce
ve veřejné správě. Děkujeme. Velmi si vážím i podpory,
které se nám společně s místostarostou dostalo ze
strany vás občanů, kamarádů, přátel a známých.
Nyní je naším hlavním úkolem dokončit cyklostezku
vedoucí z obce k silnici I. třídy a umístit již připravenou
ocelovou konstrukci lávky délky 45 metrů přes Bečvu.
Bohužel věc se posouvá z faktické roviny do roviny procesní, kdy již nestačí posudky odborníků. Prohlašuji, že
nic nezdržujeme, naopak napínáme všechen um a síly
k co nejrychlejšímu dokončení této nyní strategické
stavby. O tomto projektu píšeme podrobněji v následujícím článku.
Vizualizace hotové lávky

Přeji nám všem krásný a pohodový zbytek léta.
Budu se osobně těšit na setkání s vámi na některé
z připravovaných akcí.
S úctou
Ing. Pavel Gerla, starosta

A jaké máme další plány? Je jich opravdu hodně. Již
jste si všimli, že po obci a v lese jezdí náš nový traktor
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Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou
- aktuální stav
V rámci zachování objektivity jsme nuceni reagovat na Tiskové sdělení od nájemce vodního zdroje studna ST5, které je
dle našeho názoru jednostranné a dále doplnit důležité skutečnosti v souvislosti s budováním „Stezky pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou“ (dále jen „cyklostezka“).
Na začátek jedna podstatná informace: Vodní zdroj studna
ST5 i pozemek, na kterém se studna ST5 nachází, je
v majetku Obce Střítež nad Bečvou (dále také jen „obec“),
kterou zakoupila od Obce Zašová. Pan provozovatel ji má
pouze v pronájmu (dále tedy jen „nájemce“).
Obec se rozhodla pro vybudování cyklostezky z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví nás, občanů. Vybrala tedy
odbornou projekční ﬁrmu, která vypracovala projektovou dokumentaci a zajistila všechna vyjádření potřebná ke stavebnímu povolení. Vypracovaný projekt získal stavební povolení.
Během stavebního řízení nebyly obdrženy žádné námitky
(ani od nájemce), které by bránily ve vydání stavebního povolení. Pan nájemce vodního zdroje ST5 byl navíc v době
vypracovávání projektu členem zastupitelstva obce Střítež
nad Bečvou a byl tak o probíhajících projekčních pracích
a navrženém technickém řešení dostatečně obeznámen.
Velice zajímavý a podstatný detail je to, že o lávce přes řeku
Bečvu se na začátku vůbec neuvažovalo! Cyklostezka měla
končit napojením na stávající cyklostezku Valašské Meziříčí Rožnov p. R. Návrh na rozšíření projektu o lávku vznesl sám
pan nájemce, toho času zastupitel na zastupitelstvu obce dne 16. 3. 2016, citujeme ze zápisu: „chodník ke střítežskému mostu bude končit u Bečvy u mostu, pokud chce někdo jít k zastávce, musí přejít na most, nedala by se do projektu zapojit i lávka?“ Bez tohoto jeho návrhu by se o lávce
vůbec neuvažovalo, projekt cyklostezky, včetně její realizace,
by byl dnes hotový, podstatně levnější, nehrozilo by vrácení
dotace a hlavně by vůbec nebyla ohrožena (jak tvrdí nájemce) obecní studna ST5 a zdraví obyvatel.
Pokud tedy o projektové dokumentaci či technickém řešení
měl pan nájemce, současně zastupitel, odborník v dané problematice s licencí na dodávku pitné vody, nějaké pochybnosti či nejasnosti, mohl na toto upozornit již během vypracování projektové dokumentace nebo během stavebního řízení,
což ale neudělal.
Po výběrovém řízení byla zahájena výstavba, začátek byl
velmi optimistický a cyklostezka rostla doslova před očima.
Bohužel po rozkopání jam pro založení patek došlo
k průsaku vody z řeky Bečvy a při pokusu o její odčerpání
k zastavení stavby. Při zjištění možného rizika pro ST5 mělo
dojít k urychlenému nalezení kompromisního řešení, kam
vodu z jam odčerpávat. Snaha ze strany realizačních ﬁrem
a obce nalézt řešení zde byla, toto však bylo, dle našeho
názoru, panem nájemcem znemožněno. Předpokládaná délka čerpání vody z jam pro založení patek (dokopání cca 50
cm v každé jámě, zašalování patky, vyarmování železem,
zalití betonem), je dle stavební ﬁrmy záležitostí pouze jednoho jediného měsíce (!), přesto je však stavba zastavena již
od 30. 4. 2020.
Krátkou poznámku si zaslouží tvrzení o olovu ve vodě
v jamách. Zvýšené množství olova ve vodě v jamách bylo
zjištěno pouze při jednom jediném odběru, který navíc provedl pan nájemce neoprávněně svévolným vniknutím na staveniště (zapsáno ve Stavebním deníku dne 2. 6. 2020). Žádné
další odběry akreditovanými laboratořemi zvýšené množství
olova ve vodě v jamách nepotvrdily. Dle našeho názoru se
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jedná pouze o účelovou fabulaci. Vůbec nechápeme, proč
k odběru nebyla přizvána realizační ﬁrma, investor a pro
dokázání nezávislosti výsledků další laboratoř? Na samostatný článek je odběr vzorku, jeho příprava a následná zvolená
metoda rozboru.
Považujeme za pozitivní, zejména z pohledu bezpečnosti
Střítežanů, že prioritní část cyklostezky (od autobusové zastávky u dětského hřiště, přes autobusovou točnu U Tvarůžků, až po most) je již zrealizována a tato hotová část stezky je
nyní hojně využívaná chodci a cyklisty.
Lávka je navíc nejdražší položka z akce cyklostezka, kdy
z celkových cca 30 750 000 Kč vč. DPH, stojí jen lávka
17 800 000 Kč vč. DPH, tzn. přes 55 % z celkové ceny díla!
Na realizaci zakázky získala obec dotaci cca 19 500 000 Kč.
Proč tedy stále nemáme povolení k čerpání vody z jam? Pan
nájemce původně s čerpáním, a to již v dubnu 2020, neměl
problém, přesto se následně odvolal proti rozhodnutí MěÚ
Valašské Meziříčí, odboru ŽP, jež 1. 9. 2020 vydalo povolení Obci Střítež n. B. k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny. Poté
následovaly ze strany pana nájemce další kroky, využívá
snad všechny legální prostředky, které považujeme za formu
obstrukcí v mezích zákona, které, dle našeho názoru vedou
k tomu, že se řízení protahuje a komplikuje. Navíc pan nájemce má ještě tolik odvahy, že tyto průtahy, jím způsobené,
dává obci za vinu. S tímto obec zásadně nesouhlasí a proti
takovému jednání se důrazně ohrazuje.
Konstatujeme, že konání pana nájemce vnímáme jako
jednání v rozporu se závěry Arbitrážního hydrogeologického posouzení, které uvádí jasný posudkový závěr, a to
urychleně stavbu dokončit. Arbitrážní hydrogeologický
posudek a před tím i hydrogeologický posudek RNDr. J. Slouky, PhD. ze dne 18. 1. 2021 hovoří v tomto směru jasně. Není
nám tak zřejmé, komu současný stav, kdy se nestaví a nepokračuje v dokončení stavby, prospívá! Obci ani obecní studni
ST5 zcela určitě ne!
Dodávky vody z ST5 mají či spíše měly význam pouze pro
její nižší cenu, která však, jak se nyní ukazuje, může být vykoupena její kvalitou. Pro srovnání ve vodě dodávané od Vodovodu a kanalizací Vsetín, a. s. (dále jen „VaK“) není přítomnost olova, ve vodě z ST5 dle posudku zadaného panem nájemcem údajně olovo bylo. Dále, ve vodě z VaK nejsou pesticidy, ve vodě z ST5 se údajně pesticidy vyskytovaly. Pan
nájemce deklaruje, že jím dodávaná voda ze studny ST5 splňuje celoročně všechny legislativní požadavky na kvalitu pitné vody, přesto jsou toto samozřejmě informace, které obec
nemůže nechat bez povšimnutí. Přeci jen jde o kvalitu vody
jako významné suroviny, a tedy o bezpečnost všech osob,
které ji využívají. Kvalitu vody ze zdroje ST5 dle našeho názoru navíc může limitovat zejména její poloha, blízká řeka
Rožnovská Bečva, zašovský náhon, Hačovský potok, rušná
silnice I. tř. Valašské Meziříčí > Rožnov p. R, zemědělská
činnost v okolí, staré ekologické zátěže proti proudu Bečvy
(např. uložená guma v zavezených hájenkách, tzv. skládka,
vývozy na skládky z bývalých ﬁrem v průmyslovém areálu
v Rožnově p. R.). V Matematickém modelu, jenž byl zpracován Ing. J. Sedláčkem (osoba s odbornou způsobilostí
v oboru a geologické práce – sanace) v únoru 2018 na základě požadavku pana nájemce je navíc konstatováno, že přes
60 % vody v kolektoru studny ST5 je voda inﬁltrovaná z řeky
Bečvy, cca 19 % vody je inﬁltrace ze srážek a jen cca 20 %
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vody je inﬁltrace ze severu od Hačova
(inﬁltrace z ﬂyše). V této souvislosti stojí
minimálně za povšimnutí, že 4 studny (ST1
– 4) umístěné pod studnou ST5 nevyužívá
VaK, ale raději přivádí vodu pro všechna
okolní města a obce z nádrže Stanovnice
v Karolince. Pro větší názornost přikládáme
situační schéma okolí studny ST5, kde jsou
názorně vidět vzdálenosti.
Bohužel tyto skryté, ale naprosto logické
souvislosti si uvědomujeme až nyní po zabřednutí do problematiky ochranných pásem vodních zdrojů, hydrogeologických
posudků atd. Navíc jsme byli panem nájemcem roky utvrzováni v tom, že pijeme kvalitativně „kojeneckou vodu z Hačovských
kopců“ a byli mu velmi vděční za levnou
a „vysoce kvalitní“ vodu.
Nechceme a nebudeme se pouštět do citací zákonů, vyhlášek, lhůt atd. Nemá to smysl a nikam to nevede. Nyní musíme nutně Situační schéma okolí ST5: Jámy vzdálené 250 m jsou dle nájemce riziko,
najít cestu jak stavbu dokončit a vyhnout se ale náhon, Bečva, Hačovka – NE?
vrácení dotace ve výši cca 19 500 000 Kč.
doporučujeme všem přečíst, prostudovat a udělat si vlastní
Vrácení dotace by naprosto paralyzovalo běžný provoz obce
názor:
a i jakýkoli rozvoj minimálně na několik let dopředu. Vzniklá
situace, kdy není možné dokončit rozpracované stavební dílo
1) Hydrogeologický a hydrochemický posudek kontaminaa hrozí vrácení dotace, nás děsí.
ce Pb, RNDr. A. Cahlík, 9/2020
Obec dle našeho názoru vždy jednala slušně, konstruktivně
2) Hydrogeologický posudek RNDr. J. Slouky, PhD. ze
a korektně. Řešení vzniklé situace věnujeme dlouhodobě
dne 18. 1. 2021
spoustu času a energie, je to velmi náročné, a i toto byl jeden
3) Arbitrážní hydrogeologické posouzení České hydrogeoz hlavních důvodů personálních změn ve vedení obce. Bývalogické služby ze dne 19. 5. 2021
lý starosta pan Ing. T. Pliska skončil ve funkci starosty zcela
4) Rozhodnutí MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP (a to již
sám, dobrovolně, neboť byl fyzicky a psychicky z komunikace
v pořadí druhé kladné) ze dne 23. 7. 2021 – 11 stran
s nájemcem vyčerpán.
textu a zdůvodnění!
Celou věc je dle našeho názoru potřeba řešit v širších souvislostech. Pevně věříme, že celou stavbu nakonec zdárně
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně dostavby cyklostezky
dokončíme. Litujeme však této, z našeho pohledu, promrhači ohledně dění v obci, rádi vám je zodpovíme. Jsme otené energie, která by mohla být věnována na zvelebování
vřeni jakékoli konstruktivní debatě. Za vaši zpětnou vazbu
naší obce, dalším potřebným projektům a vyřizování dotací.
budeme vděční.
Na stránkách obce www.striteznb.cz/cyklostezka naleznete –
Děkujeme za projevenou podporu.
Rada obce Střítež nad Bečvou

Oznámení obce

Od 1. června pla. tato otevírací doba Pošty Partner:

Pozemkové úpravy

Pondělí
Úterý - Čtvrtek
Pátek

V naší obci probíhají pozemkové úpravy. Geodetická ﬁrma
nyní předběžně vytyčuje hranice obvodu pozemkových
úprav (pomocí dřevěných kolíků). Jednání vlastníků dotčených pozemků je předběžně naplánováno na září. O jednání vlastníků a dalším postupu budete včas informováni
Státním pozemkovým úřadem.

7:30 - 10:00
7:30 - 10:00
7:30 - 10:00

13:30 - 17:00
13:00 - 15:30
12:30 - 14:00

Na Poště Partner ve Stříteži nad Bečvou se sbírají víčka
od PET lahví. Budeme rádi, když se zapojíte a pomůžete .m dobré věci. Děkujeme!

Vítání občánků
V letošním roce jsme přivítali naše nové střítežské občánky
netradičně. Vzhledem k opatřením se nekonalo slavnostní
vítání občánků, ale rozhodli jsme se je navštívit přímo
u nich doma.
Naši nejmenší byli obdarováni a jejich rodiče svým podpisem stvrdili, že z nich vychovají řádné Střítežany. :)
Přejeme všem hodně zdraví a ať se daří!
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Jánský oheň
Letošní, v pořadí již 7. ročník Jánského ohně ve Stříteži nad
Bečvou – na Vrchovině spadal na středu. I přesto, že akce
vyšla uprostřed pracovního týdne, byla účast opět hojná.
Počasí nám přálo, a tak mohlo toto přátelské setkání probíhat bez obav z nečekané sprchy. O pitný režim a přípravu
posezení se tradičně postaral místní sbor dobrovolných hasičů. K zakousnutí pak bylo maso na grilu od šéfkuchaře Davida Mizery a pro děti byly připraveny tradičně špekáčky zdarma.
Příprava slavnostní vatry byla opět v rukou party místních
nadšenců a nutno říct, že letos se jim oheň opět povedl.

I když prý měl být o trochu menší, měřila hranice těsně přes
4 metry. Jelikož nebyla dobrá viditelnost a nebylo možné
vysledovat signál z Radhoště, byli jsme s hlavním ohněm
v telefonickém spojení, abychom věděli, kdy zapalovat.
K slavnostnímu zapálení vatry na Vrchovině došlo ve
21:22 hodin. Večer proběhl v přátelské atmosféře a lidé se
bavili až dlouho do noci.
Obrovské poděkování patří všem, kteří se na akci jakkoliv
podíleli a zejména všem návštěvníkům za jejich účast. Příští
rok zase na viděnou.
Za organizátory Monika Dobešová

Svátek matek
Také letošní oslava Svátku matek se kvůli vládním proticovidovým opatřením nemohla uskutečnit tradičně v místní
sokolovně. Byla by však škoda maminkám nepoděkovat, a tak jsme zvolili opět variantu oslavy na kolečkách jako
loni.
Početná skupina střítežských dětí si nacvičila hudební program, a tak jsme mohli uspořádat opět koncert na pojízdném
pódiu. Místní děti předvedly své hudební nadání
a vyzkoušely si, jak se účinkuje pod širým nebem. Obecní
úřad nám vypůjčil svůj nový kontejner a my jsme mohli vyrazit po vesnici.
Vystoupení proběhlo v den Svátku matek na třech stanovištích, a to u lípy na dolním konci, u Jednoty a u kostela. Sluníčko svítilo, děti hrály a diváci tleskali, co víc si může člověk
přát. Diváci také poctivě dodržovali vládní nařízení, za což
jim děkujeme.

Chceme tímto poděkovat všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli. Ať už účinkujícím, pomocníkům, či spoluobčanům, kteří
nám poskytli elektrický proud. Rovněž děkujeme vám, divákům, za to, že jste se přišli na vystoupení podívat nebo jste
k poslechu otevřeli okna a tím jste děti podpořili.
V neposlední řadě děkujeme Svazu žen, který pro účinkující
připravil dárkové balíčky.
Příští rok se už snad všichni sejdeme na tradiční oslavě
Svátku matek, který pořádá ČSŽ v místní sokolovně.
Za organizátory Igor Dobeš

Pohled na jámu a rok
obnažený mostní pilíř

zpravodaj@striteznb.cz
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Den dětí
Konečně jsme se dočkali rozvolnění a po dlouhé izolaci způsobené epidemickou situací se aktivní Střítežané pustili
do pořádání různých společenských akcí. K těmto sešlostem patří i Den dětí na hřišti Pod Hostýnem, který se konal
dne 4. června 2021 v 17 hodin. Odpoledne pro děti v „lehce sportovním duchu“ pořádal již tradičně Český svaz žen ve
Stříteži nad Bečvou.
ky. Velice nás potěšil velký zájem účastníků, vždyť jen dětí
přihlášených do soutěže bylo více než 70 a dospěláky jsme
ani nepočítali. A že jich taky nebylo málo, dokazovalo okýnko bufetu ve stálém obležení. Kdo měl za úkol objednat počasí už nevím, ale rozhodně se vydařilo. Snad takhle vydařené bude celé léto.
Děkujeme všem aktivním i přihlížejícím účastníkům, členkám
za organizaci a personálu bufetu za péči o všechny návštěvníky.
Dětem přejeme nezapomenutelné prázdniny a po prázdninách se budeme těšit na shledanou třeba na drakiádě.

Děti si mohly zasoutěžit na několika stanovištích, které prověřily jejich zdatnost a dovednost. Malým dětem byli nápomocni rodiče, takže jim nic nebránilo vyzkoušet si všechny
disciplíny.
Konkrétně zmíním například tradiční skákání v pytli oblíbené
napříč všemi generacemi. Dále pak hod na cíl, běh po kladině, chytání rybiček, slalom s míčkem na lžičce a třídění odpadu. Radostným překvapením bylo zjištění, že i ty nejmenší
děti umí bez zaváhání vytřídit plasty, papír a sklo. Za splněné
úkoly se nerozdávaly body ani se neměřil čas. Tentokrát nešlo o to, kdo bude nejrychlejší nebo získá nejvíce bodů, tentokrát bylo hlavním mottem společně se setkat a pobavit se.
Pro děti byly připraveny drobné dárky, nějaká ta sladkost
a špekáček, ale největší radost způsobily nafukovací balón-

zpravodaj@striteznb.cz

Za ČSŽ ve Stříteži nad Bečvou
Kateřina Rohlederová
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Kácení máje
Jsme rádi, že se i letos podařilo setkat se na tradičním kácení máje. Přestože se situace před májem vyvíjela všelijak,
stát nakonec akci povolil a my se dali do příprav. Vše probíhalo jako vždy s přirozenou nervozitou organizátorů
a doufáním, že vše proběhne hladce.
u které se zapotil zejména náš vrchní dřevorubec, za to velké
díky. Opravdovým potěšením byla vysoká účast v hodu špalkem a ve velmi oblíbené soutěži rodičů s dětmi... není nad
pěkně čerstvý rohlíček. A samozřejmě nechyběl tradiční hod
vejcem, jak pro děti, tak dospělé. Sice nám počasí neumožnilo veškerou plánovanou aktivitu s dětmi, ale celým dnem je
doprovázel motivační košík plný sladkostí, milé a retro ceny
díky obecnímu úřadu.
Opět se nám rozpršelo, ale zábava nekončila, ba naopak.
O pár kousků se postaralo samo počasí, když někteří balancovali na kluzkém a blátivém povrchu. Dětem se připravená
zábava taky líbila, některé maminky si ji užívali určitě i doma
při pohledu na oblečení či botičky. Díky Romíkově odvaze
v zapůjčení jeho aparatury nás celým dnem doprovázela
hudba, která příjemně doplňovala ono zmiňované balancování. :o)
Naším cílem při stavění a kácení máje bylo a je pozvat, potkat, sejít se a pobavit se s přáteli. V dnešní době je to mnohem vzácnější, a proto vám opět všem děkujeme za přípravu, podporu a hlavně za účast.
Pořadatelé

Přestože tradičně májku moc deště neprovází, letos si květen dal opravdu záležet. Snažili jsme se nic nepodcenit
a s deštěm bojovat, postavením více stanů a umístěním pokrývek na lehce promáčenou půdu. Vše se dařilo za sucha či
s pár kapkami, ale těsně před zahájením se obloha zatáhla
a my vítali první návštěvníky v nemalém deštíku. Hosté tak
měli čas zaujmout místo u stolu nebo postát u baru, kde se
o ně starali profesionálně šikovní barmané. Byl prostor také
zjistit, že pod stany se ukrývají sladké dobroty naší Markétky
a malování na obličej, díky třem nadaným ženám, kde se
rozdávaly mýdelka domácí výroby. Opodál se za sucha i za
deště o naše bříška starala usměvavá děvčata z dodávky
s né-jen chutnými langoši a šikovní ogaři s masitou i rybí
mňamkou.
Když se počasí umoudřilo a kouklo na nás i sluníčko, zábava
mohla začít. Tradiční zkácení máje neminula návštěva
„kontrolóra“ proticovidových opatření s doprovodem zdatné
a nesmlouvavé zdravotní sestřičky, která nenechala naše
dřevorubce uniknout jak před očkováním, PCR testem či
vnitřní dezinfekcí... Po dopadu májky na zem se skupina odvážných žen rozběhla pro vlajku, kterou letos ukrýval dřevorubec a byl tak i dopaden. Následovala tipovací soutěž,

zpravodaj@striteznb.cz
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1. ročník Borčí DH Cup 2021
Rok uběhl jako voda a první ročník Borčí DH Cupu je tady. Oproti loňskému ročníku, kdy jsme začínali a neměli moc
času na přípravu, tak letos jsme nic nepodcenili a na vše se připravili.
Na trati přibyla spousta nových prvků, jako je velký tobogán,
který zmírnil prudký úsek lesa, a proto i ti nejmenší nemuseli
mít strach. V horní části trati jsme postavili dvě nové hliněné
lavice na přeskakování a máme ještě v plánu dál vylepšovat,
aby ten náš Střítežský trail byl dokonalý a bezpečný.
Vyhlášení opět proběhlo na místním fotbalovém hřišti, kde
byly dětské atrakce, grilované specialitky a zábava s DJ Michalem až do pozdních hodin.
Závěrem bych chtěl říct, že naše malá vesnice už není tak
malá, ale hodně velká, a to v tom, že tady u nás se pořád
něco děje.
Moc bych chtěl poděkovat všem, co se jakýmkoliv způsobem
podíleli na téhle akci, protože bez těchto lidí to udělat nejde.

Už jen to, že oproti loňsku jsme měli skoro padesátku startujících a prodloužili jsme naši závodní trať, která měří necelý
kilometr. A taky že jsme pro děti udělali celodenní akci, na
které se bavili všichni. Věkové rozdíly závodníků byly od 3 do
16 let, proto byli rozděleni do patřičných kategorií a v té se
jim opět měřily dva časy, z toho ten nejlepší se počítal do
celkového výsledku. Letos jsme tu měli i zahraniční závodníky ze slovenských Topoľčan, příští rok nás opět navštíví, a to
ještě ve větší sestavě. Novinkou letos bylo jako zpestření
závodu kategorie MATKY, což jsou maminky závodících dětí,
které taky musely tuhle závodní trať sjet na kole na čas. Maminky byly úžasné a ty nejlepší si odnesly krásné ceny od
sponzora. Už teď se těší na další ročník.
Výsledky
HOLKY:

MATKY:

1. místo Anežka Špaková
2. místo Eliška Špaková
3. místo Sára Klanicová
4. místo Magda Vavříková
5. místo Julie Wrzecká

1. místo Gabča Perout Wrzecká
2. místo Markéta Barešová
3. místo Jana Mikulenková
4. místo Marťa Skypalová
5. místo Lucka Macurová

KLUCI Maloši:

KLUCI Junioři:

1. místo Pepa Mikulenka
2. místo Jirka Šulgan
3. místo David Kubáň
4. místo Metoděj Martinák

1. místo Matěj Barabáš
2. místo Štěpán Chlevišťan
3. místo Ondra Šulgan
4. místo Oliver Wrzecký

KLUCI Střelci:
1. místo Matouš Gerla
2. místo Víťa Randus
3. místo Marek Urban
4. místo Petr Bohuslav

Takže ještě jednou moc velké díky: David Mizera (hřiště
bufet, veškeré gastro), TEAM BORČÍ CUP (Mara + Janka
Urbanovi, Míša + Kačka Špakovi, Pepa + Janka Mikulenkovi, Marta + Martin Vavrušovi, Jarda + Zuza Malikovi, Víťa
+ Olča Malí, Gabča Perout Wrzecká, Iva Jadrníčková, Petr
Gola, Martin Kuhánek, Michal Vaňura + Denča Kovandová.
Dále děkujeme Obci Střítež nad Bečvou (starosta), Střítežské Fojství Monča a Igy Dobešovi, FURTBOKEM.eu, CYKLOKULHÁNEK.cz, papírnictví BRILLOVKA, autodíly
ADIP.cz, VAKUUM-SERVIS.cz, KREMEL Bikes, IMT ts.cz,
nářadí
VLK,
REAMDESIGN.eu,
RUZOVYSLON.cz, ROCKYMOUNTAIN.cz, KELLYS BIKE, PAVEL
BARTOŠKA, PALES RIDERS CZECH DOWNHILL TEAM,
MOJEZABAVNEATRAKCE.cz.
Díky za podporu a těšíme se na vás příští rok u druhého
ročníku!
Marek Wrzecký a team BORČÍ

zpravodaj@striteznb.cz
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Jaro v mateřské škole
Od dubna, kdy mohly děti opět nastoupit do školky, jsme se snažili dohnat, co se dá a dětem alespoň trochu vynahradit akce, které se nemohly předešlé měsíce konat.
Našim nejstarším předškolákům jsme uspořádali neoﬁciální
zápis do školy, kdy si pro ně paní učitelka Žaneta Ondruchová ve školce připravila úkoly a průběh jako ve škole. Na školní zahradě jsme vysázeli dýně, hrášky a bylinky. Svátek matek jsme sice nemohli oslavit besídkou, ale maminkám jsme
vyhotovili krásné vázičky z keramiky a poslali jim kratičkou
hranou scénku online.

V měsíci červnu nás ještě čekalo setkání agility, na farmě
a Dominik Pliska nás přišel seznámit s rybařením. S nejstaršími školáky jsme se vydali i na cyklovýlet do Rožnova a Barunka Žurková nás už tradičně pozvala s nejstaršími dětmi
na noc pod stan na jejich chaloupku na kopci. Děti si zde
užily při opékání špekáčků a hledání pokladu.

Měsíc květen jsme i ve školce oslavili stavěním májky a kácením, kdy jsme pro rodiče mohli už konečně sehrát představení na školní zahradě a po dlouhé době se opět všichni sejít. Během tohoto měsíce jsme ještě stihli dvě divadélka, která za námi přijela - O malém hříbku a O tom, jak princezna
vysvobodila draka od prince.

Na samý závěr června nás ještě čeká zahradní slavnost pro
rodiče, při které se rozloučíme se školáky a děti mohou zůstat přespat s tetami ve školce. A pak už snad hurá prázdniny.
Aby byly plné pohody a sluníčka přeje kolektiv ze školky.
Martina Skypalová

zpravodaj@striteznb.cz
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Žáci ze Stříteže obsadili první místa ve výtvarné soutěži
Pták roku 2021
Pro všechny výherce i zúčastněné byl v parku Branky připraven krásný program s ukázkou výcviku dravců, se kterými
přijel sokolník až z dalekého Hradce Králové. Děti si měly
možnost prohlédnout i letošního vítěze – káně lesní a mnoho
dalších dravců běžně žijících v české přírodě.

V pátek 4. června se vybraní žáci ZŠ Zašová zúčastnili
slavnostního vyhodnocení výtvarně-literární soutěže Pták
roku 2021, kterou každoročně pořádá Spolek pro obnovu
zámeckého parku v Brankách.
Soutěžilo celkem 68 žáků ze 13 základních a mateřských
škol a mezi vítězi se umístily i tři děti ze Stříteže:

Mgr. Ivana Randýsková

Kategorie MŠ
Vít Randýsek – 1. místo (MŠ Střítež nad Bečvou)
Kategorie 3. – 5. ročník ZŠ
Adam Randýsek z 5. A – 2. místo (ZŠ Zašová)
Kategorie 6. – 9. ročník ZŠ
Zuzana Malíková z 6. B – 1. místo (ZŠ Zašová)

Vítek Randýsek

Adam Randýsek

Zuzana Malíková

Stopy lidského umu
Při svých cestách do zaměstnání, za nákupy, na úřady nebo jen tak během víkendové procházky mnohdy bezmyšlenkovitě míjíme místa, aniž si uvědomujeme, že zde fungovaly různé provozy v podobě mlýnů, valch, pil, sušíren ovoce,
kováren či jiných zařízení.
novaly, upadaly, až nenávratně zanikly. S postupujícími léty
se zasypaly náhony, vniveč přišlo vnitřní vybavení a nejednou zmizely z povrchu zemského i samotné stavby. Stopa
svědčící o jejich existenci zůstala zachována jen v archivních
dokumentech, obrazech a starých fotograﬁích – a nejednou
i v lidské paměti. Při různých příležitostech se alespoň stříp-

Našim předkům pomáhaly se zpracováním plodin, produkovaly suroviny i hotové výrobky, dávaly obživu mnoha lidem.
Zpravidla byly vybaveny jednoduchým zařízením, nejednou
využívaly vodní sílu. Co ale měly společné, byla dovednost
a řemeslný um zdejších lidí. Postupující modernizace a nové
technologie postupně zapříčinily, že mnohé z provozů stag-

zpravodaj@striteznb.cz

-9-

www.striteznb.cz

ky z těchto minulých dob daří připomenout, uvést znovu ve
známost na výstavách, v knihách, při besedách. Stále je ale
ještě kolem nás množství zapomenutých míst a památek,
která zůstávají zasuta prachem zapomnění. Připomenout
alespoň některé z těchto provozů někdejšího rožnovského
panství chce projekt „Stopy lidského umu“. Dokumentujeme
mlýny, pily, lomy a lokální zdroje kamení, hliníky, valchy, potašárny, sklárny, sušírny ovoce, kovárny, náhony, salaše,
ledárny, kovárny, hamry milířiště a další provozy. Výzkum od
minulého roku zaštiťuje Etnologický ústav Akademie věd
a Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně ve
spolupráci s Národním muzeem v přírodě a Muzeem regionu
Valašsko.
Kromě výrobních a provozních objektů, vzpomínek na ně,
písemných i obrazových dokumentů nás zajímají také místa
v krajině a jejich pojmenování vycházející s někdejších provozů. Přestože se na projektu podílí skupina etnologů, historiků, geografů, specialistů na historickou krajinu a tradiční
hospodaření, počet historických zařízení i zdroje informací

jsou natolik četné, že budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Celý
tým proto ocení informace o objektech, jménech, příbězích či
dokumentech, které k nim pojí. Stejně důležité jsou kresby,
obrazy či staré fotograﬁe objektů, jejich majitelů a okolní krajiny, ale také kontakty na osoby, kteří si na provoz některého
z objektů a život kolem něj pamatují.
Výsledky tříletého projektu budou v roce 2022 přiblíženy na
výstavě, která bude putovat po muzeích v regionu, prostřednictvím map, knihy, besed a interaktivních naučných stezek.
Již nyní mají zájemci k dispozici webovou stránku stopyumu.cz. Pokud byste měli tip na některý z uvedených provozů
nebo místo, máte doma historické dokumenty či fotograﬁe,
případně disponujete dalšími informacemi, můžete nám dát
vědět na: stopyumu@stopyumu.cz. I zdánlivě drobné sdělení
nás může dovést k důležitým poznatkům.
Za výzkumný tým děkují
PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (Etnologický ústav Akademie
věd ČR) a doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (Ústav evropské
etnologie Masarykovy univerzity).

O kvalitě vzdělávání a kvalitní škole
Jak vypadá kvalitní vzdělávání a jak se pozná kvalitní škola? Prostor pro diskusi nad tuto složitou otázku dal on-line
workshop pro rodiče s uznávaným odborníkem Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D., který se uskutečnil 7. dubna 2021.
„Když jsme vybírali téma workshopu, tak jsme narazili na to,
že se hodně mluví o kvalitě vzdělávání a kvalitních školách,
ale jen málokdo dokáže přesně deﬁnovat, co si pod těmito
pojmy představit“, uvedla Alena Střítezská, vedoucí Pracovní
skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II. „Podle nás se
jedná o zásadní otázku, kterou není lehké zodpovědět. Proto
jsme se rozhodli pozvat pana Roberta Čapka, který se touto
problematikou zabývá, a toto téma otevřít. Téma je aktuální
zejména v době probíhající zápisů dětí do škol“, uzavřela
Alena Střítezská. Účastníci workshopu, který se uskutečnil

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Valašské Meziříčí II, měli možnost nejen vyslechnout si názory odborníka, ale také diskutovat a podělit se o své vlastní
zkušenosti.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí
II“,
registrační
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spoluﬁnancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.

Odměny a tresty
Odměny a tresty ve školní praxi bylo téma odborného on-line semináře pro pedagogy, který se uskutečnil ve středu
7. dubna 2021. Lektorem semináře byl učitel, školní psycholog a uznávaný odborník Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
„Odměňování a trestání je často diskutovanou součástí pedagogické práce, bez které se žádný učitel ve třídě neobejde, přičemž způsob jejich provádění ovlivňuje nejen třídní
klima, ale i motivaci a výkon žáků“, uvedla vedoucí Pracovní
skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II Alena Střítezská
a pokračovala: „Vnímáme, že stejně to vidí i sami pedagogové, a proto jsme se rozhodli uspořádat odborný seminář na
toto téma“. Robert Čapek je autorem řady publikací jako například Uč jako umělec, série Líný učitel, Učitel a rodič nebo
právě Odměny a tresty ve školní praxi. „Pana Čapka jsme
oslovili nejen pro to, že se danou problematikou zabývá, ale

zpravodaj@striteznb.cz

že nás zaujalo jeho motto: „Kdo učí dobře je umělec, kdo učí
špatně je zločinec.“, dodala Alena Střítezská. Odborného online semináře, který se uskutečnil v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II, se
zúčastnilo více než 30 pedagogů.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí
II“,
registrační
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spoluﬁnancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
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Harmonogram svozu
tříděného odpadu
Měsíčně se budou odvážet všechny druhy
tříděného odpadu:
plasty, nápojové kartony, sklo, papír a kovový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu a sběr železa
v sobotu 2. 10. 2021.

Výpis z usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou, konaného dne 24. 3. 2021

• Smlouvu o umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozo-

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IZ-12-8000775/002 na pozemku parc. č. st. 177, č. 209/5,
č. 209/6 a č.1581/38 v k. ú. Střítež nad Bečvou mezi obcí
Střítež nad Bečvou jako povinnou a ČEZ Distribuce, a. s.
jako oprávněnou.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-8017696/3 na pozemku parc. č. 951/20,
č. 976/2, v k. ú. Střítež n. Bečvou mezi obcí Střítež nad Bečvou jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu díla
darovací smlouvou uzavřenou mezi obcí Střítež nad Bečvou
č. p. 193 jako budoucí nabyvatel-obdarovaný a manželi Janem a Danou Krausovými, Střítež nad Bečvou č. 3, jako budoucími převodci-dárci. Dárci se zavazují, že vybudují na své
náklady v termínu do 31. března 2021 stavbu – vodní dílo
„Prodloužení vodovodu“ a poté ho bezúplatně převedou do
vlastnictví obce Střítež nad Bečvou.
• změnu rozpočtu č.1/2021 dle předloženého návrhu.
Příjmy
+ 4 351,16 (tř. 2)
Výdaje
+ 1 799 000,00 (tř. 6)
Financování
+ 1 794 648,84

vání mezi Obcí Střítež nad Bečvou jako „Smluvním partnerem“ a firmou Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň,
190 00 Praha 9 jako „Provozovatelem“ a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce schvaluje personální změny:
• Ing. Tomáš Fabián podal dne 23. 3. 2021 žádost o uvolnění
z funkce člena Rady obce. Jako nového člena Rady obce
navrhuje Ing. Jana Baláše. Žádný jiný kandidát nebyl nevržen.
• Ing. Jan Baláš přijal kandidaturu na člena rady obce a vzdává se pozice člena Finanční komice obce Střítež nad Bečvou
ke dni 24. 3. 2021.
• Zastupitelstvo obce schvaluje na místo člena Rady Obce
Střítež nad Bečvou Ing. Jana Baláše, a to ke dni 24. 3. 2021.
• Ing. Tomáš Fabián přijal kandidaturu na člena Finanční komise obce Střítež nad Bečvou, a to ke dni 24. 3. 2021.
• Zastupitelstvo obce schvaluje na místo člena Finanční komise obce Střítež nad Bečvou Ing. Tomáše Fabiána.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční
úvěry Lesnictví č. 2058030661 (dále jen jako „Smlouva o
úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jed-

Rozpočet po 1. změně
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem

Schválený „RO“
25 224 319,38
34 062 897,00
8 838 577,62

zpravodaj@striteznb.cz

„RO“ před změnou
25 224 319,38
34 062 897,00
8 838 577,62
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Návrh 1. změny
+ 4 351,16
+ 1 799 000,00
+ 1 794 648,84

„RO“ po 1. změně
25 228 670,54
35 861 897,00
10 633 226,46

www.striteznb.cz

nání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“)
poskytne obci Střítež nad Bečvou investiční úvěr ve výši
1 799 000 Kč na pořízení:
- nový traktor Zetor HS 90 T2 vč. příslušenství,
- nový kontejnerový návěs WTC Portýr 5 vč. Příslušenství,
- nový nízký vanový kontejner (pevné bočnice 500 mm)
vč. příslušenství – 1 ks,
- nový vysoký vanový kontejner (výška 1500 mm) vč.
příslušenství – 3 ks,
a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit
za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru.

Výpis z usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou, konaného dne 21. 4. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• vložení části vodovodu v k. ú. Vidče jako nepeněžní vklad
v rozsahu dle dokumentu „Pasport vodovodu v Obci Vidče
v majetku Obce Střítež nad Bečvou“ vypracovaného Vojtěchem Faithem arch. číslo 2020-72-2 ze dne 12. 2020 do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín.
• dokument „Program rozvoje obce na roky 2021 až 2026“ dle
předloženého návrhu.
• prodej štěpkovače VERMMER BC 600 XL firmě: Půjčovna
nářadí Vlk s.r.o., se sídlem: Šrámkova 1267, 763 02 ZlínMalenovice za kupní cenu 250 000 Kč a pověřuje starostu
obce sepsáním a podepsáním smlouvy.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s vícenáklady uplatněnými
zhotovitelem Cobbler s.r.o. + REPONT s.r.o. pro zakázku
„Stezka pro chodce a cyklisty Střítež nad Bečvou“ v žádosti ze
dne 12. 3. 2021 a pověřuje starostu obce ke sdělení tohoto stanoviska zhotoviteli.

Výpis z usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou, konaného dne 12. 5. 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci starosty
Ing. Tomáše Plisky, místostarostů Ing. Igora Dobeše a Ing. Pavla Gerly a členů rady obce Ing. Jana Baláše a Ing. Petra Běťáka
na své funkce.
Zastupitelstvo Obce Střítež nad Bečvou volí starostou obce
Ing. Pavla Gerlu.
Zastupitelstvo Obce Střítež nad Bečvou schvaluje v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 12. 5. 2021 následující změnu organizační struktury Rady obce: uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, 3 neuvolnění členové rady obce.

Zastupitelstvo Obce Střítež nad Bečvou volí:
• místostarostou obce Ing. Jana Vaculína, a to s účinností od
12. 5. 2021.
• členem rady obce Ing. Petra Běťáka, a to s účinností od
12. 5. 2021.
• členem rady obce Ing. Igora Dobeše, a to s účinností od
12. 5. 2021.
• členem rady obce Ing. Jana Baláše, a to s účinností od
12. 5. 2021.
• členem finančního výboru Ing. Tomáše Plisku, a to
s účinností od 12. 5. 2021.
Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje poplatek
za podání žádosti na změnu Územního plánu ve výši 10 000 Kč
za jednu žádost – paušální platba.

Výpis z usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou, konaného dne 28. 6. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• celoroční hospodaření obce Střítež nad Bečvou a závěrečný
účet obce za rok 2020, a to bez výhrad.
• účetní závěrku obce Střítež nad Bečvou včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období roku 2020 sestavenou ke
dni 31. 12. 2020.
• koupi parcely č. 1259/4 v obci a k. ú. Střítež nad Bečvou
o výměře 1 602 m2 za cenu 1 Kč/m2. od manželů Jany a Ludvíka Barošových a pověřuje starostu obce zajištěním vypracování kupní smlouvy a jejím podpisem.
Ing. Jaroslav Koleček odchází do starobního důchodu a informoval o svém zájmu ukončit činnost. Rada obce rozhodla o zrušení
místa Referent státní zprávy III – správce LH (místo bylo zařazeno do Obecního úřadu), a to s účinností od 1. 7. 2021. Nově
bude lesní hospodář zařazen mimo Obecní úřad, a to jen na
dohodu o provedení práce (DPP).
Zastupitelstvo obce děkuje Ing. Jaroslavu Kolečkovi za svědomitý výkon funkce lesního hospodáře a přeje pevné zdraví do dalších let.
Rada obce rozhodla s účinností od 1. 7. 2021 o zřízení pracovní
pozice mimo Obecní úřad Technický pracovník - hospodář. Pracovní pozice obnáší zejména organizaci práce v obci a obecních
lesích, včetně manuální práce a hospodaření v obecních lesích.
Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou souhlasí se vznikem
pracovního poměru mezi obcí Střítež nad Bečvou a Ing. Tomášem Pliskou (dle ust. § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích) na
pracovní pozici Technický pracovník – hospodář, a to od
1. 7. 2021.
Schválení změny rozpočtu č. 3/2021
Změna rozpočtu č. 3/2021
Příjmy
+ 1 233 736,95 (pol. 4111, 4116, 3113, 2211, 2310)
Výdaje
+ 1 240 000,00
Financování + 6 263,05

Rozpočet po 3. změně
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem

Schválený „RO“
25 224 319,38
34 062 897,00
8 838 577,62

„RO“ před změnou
23 236 570,54
35 861 897,00
10 625 326,46

Návrh 3. změny
1 233 736,95
1 240 000,00
6 263,05

„RO“ po 3. změně
24 470 307,49
37 101 897,00
10 631 589,51

Kompletní zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstev obce Střítež nad Bečvou můžete nalézt na
webových stránkách obce www.striteznb.cz/archiv-uredni-desky/.

STŘÍTEŽSKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk ÚSC, vydává Obec Střítež nad Bečvou, 756 52 Střítež nad Bečvou 193,
IČ: 00635839, vychází 6krát ročně, počet výtisků: 280 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 10079, den vydání: 19. srpna 2021.
Pro občany trvale bydlící v obci zdarma. Příspěvky zasílejte na OÚ Střítež nad Bečvou, e-mail: zpravodaj@striteznb.cz.
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