Střítež nad Ludinou
Kraj: Olomoucký

Okres: Přerov

Správní obvod: Hranice

GPS souřadnice: 49.609338N, 17.738908E

Nadmořská výška: 338 m n. m.

První pís. zmínka: 1412 (610 let)

Počet obyvatel: 863

PSČ: 753 63

Adresa URL: www.striteznl.cz

O obci
Střítež nad Ludinou je podhorská obec v Moravské bráně na úpatí Oderských vrchů. Leží 6 km
severně od Hranic.

Historie obce
Nejstarší stopy přechodného osídlení asi před 5000 lety dokumentují nálezy kamenné industrie tj.
čepelí, nožíků, sekeromlatů jak v dolní části obce, tak v horní trati Hory. Vlastní plánovité založení
osady "lánové obce" ...

Ubytování a restaurace
Ubytování je možné v soukromí, v pronájmu chalupy, v obci je obchod smíšeného zboží.

Okolí a příroda
Obec Střítež nad Ludinou je podhorskou obcí v Moravské bráně na úpatí Oderských vrchů. Leží 6 km
severně od Hranic v úzkém táhlém údolí pod posledními výběžky Nízkého Jeseníku, který sem
dosahuje Oderskými vrchy.

Současnost obce
Obec má znak i prapor a zúčastnila se celostátní soutěže "Vesnice roku 1998". V obci je základní škola,
zajišťující úplné základní vzdělání přibližně 180 dětí ze Stříteže, Jindřichova, Olšovce a
Partutovic, mateřská škola, knihovna, pošta, ...

Sportovní možnosti
Obec má svou polohou a charakterem předpoklady pro rozvoj turistiky a venkovské rekreace. Procházejí jí
cyklotrasy z Teplic nad Bečvou do Oder a ze Starého Jičína do Potštátu a mikroregionální cyklotrasa Po
stopách větrné a vodní energie.

Památky a zajímavosti
Farní kostel sv. Matouše byl zbudován a vysvěcen v r. 1822 namísto starobylého, sešlého kostelíka na
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hřbitově. Původně empírová stavba, pozdější úpravy byly provedeny v novorománském stylu.
Největšími změnami prošel koncem minulého století.

Doprava
Dopravní spojení s městem Hranice a nádražím ČD je zajištěna autobusovou dopravou.

Ocenění obce
Obec Střítež nad Ludinou získala v roce 2006 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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