Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou Střítežský
zpravodaj. Co nás vedlo k tomu, že jsme
vydání tohoto zpravodaje po několika letech
obnovili? Cítíme potřebu více informovat
občany a možná, že právě touto formou se
nám podaří navázat větší kontakt, získat
zajímavé informace, kritická sdělení o situaci
v obci.
Myslím, že by to byla dobrá forma, abychom
se lépe poznali. Žijeme v jedné obci,
potkáváme se, pozdravíme se a většinou to
tím končí. Zkusme se v této přetechnizované
době chvilku zastavit, porozhlédnout se,
podívat se kolem sebe. Možná, že právě
v okolí Vašeho domu je něco, co Vám vadí
nebo naopak něco hezkého, co byste rádi
sdělili ostatním občanům. Možná, že ve
Vašem sousedství žije někdo, kdo potřebuje
pomoc a radu, nebo žije zajímavá osobnost, o
které nic nevíme.
Věříme, že se Vám Střítežský zpravodaj
bude alespoň trochu líbit, těšíme se na Vaše
kritické připomínky, na spolupráci a Vaše
náměty pro další číslo. Rádi bychom ve
Zpravodaji vymezili prostor i pro naše
drobné podnikatele, pro zájmovou činnost a
neziskové organizace. Chceme, aby to nebyl
zpravodaj Obecního úřadu ale nás, občanů.
Vaše dotazy, připomínky, články, postřehy i
fotografie můžete dodat na OÚ osobně nebo
prostřednictvím našich webových stránek.
Místostarostka A. Kapitanovová

Situace se schvalováním II. změny
Územního plánu obce Střítež.
Na sklonku minulého roku jsme za obec
zaslali k rukám správního soudce v Brně
žalobu na část textu na ZÚR (Zásady
územního
rozvoje)
u
MSK
(Moravskoslezského kraje). Žalujeme
především tu skutečnost, že kraj celou naši
obec v ZÚR zařadil do rozvojové osy
OS13, když větší část obce byla dosud ve
specifické oblasti, tak jako Smilovice,
Řeka – zkrátka obce Podbeskydí, ke
kterým chceme patřit i my. Zařazením do
rozvojové osy OS13 by bylo umožněno
v naší obci nekontrolovaně rozvíjet
průmyslovou výstavbou a podnikání.
Tuto situaci jistě většina z Vás odmítá a
myslím si, že drobné podnikatelské a
zemědělské aktivity by naší obci
v budoucnu slušely daleko více, než velké
podnikatelské aktivity firem se sídlem
např. v Praze nebo jinde ve světě.
Doposud jsme z Brna neobdrželi konečný
verdikt správního soudu, který bude při
tvorbě územních plánů – tedy budoucnosti
obce velmi důležitý a zásadní.
Proto každým dnem očekáváme na toto
rozhodnutí, abychom mohli pokračovat ve
schvalování II. změny ÚP obce.
Starosta Petr Machálek

Obec Střítež v roce 2011 v číslech
- odhlásilo se
46 občanů
- přihlásilo se
20 občanů
- narodilo se 14 dětí ( 4 chlapci, 10 děvčat)
- bylo uzavřeno
9 sňatků
- zemřelo
12 občanů
- rozvedlo se
5 manželských párů
K 1.1. 2012 měla naše obec 995 občanů

Nejbližší akce:
- sobota 16.6. Dětské radovánky
- pátek 29.6. pouť ke cti sv. Petra a
Pavla
- sobota 21.7. Střítežské léto
- sobota 15.8. Pytlácká noc

