OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ

Vychází jednou za dva měsíce

POOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
Před krátkým časem jsme vstoupili do nového roku přičemž jsme za sebou zanechali třináctku, která pro některé představuje magické číslo, pro
ostatní je jen číslem, které nemá jakoukoliv souvislost s děním okolo nás.
Události,
které
nás
minuly
v uplynulém roce byly jako v letech
předcházejících pro někoho šťastné,
pro někoho méně radostné, bez ohledu
na letopočty či uhrančivá čísla.
V každém ohledu je závěr uplynulého
roku či začátek nového, chvílí, kdy
si letmým pohledem porovnáváme to,
co jsme si před rokem předsevzali,
co jsme svými skutky naplnili a komu
jsme učinili radost.

ho osvětlení 1x, Podpora zaměstnanosti
1x, pořízení technického vybavení hasičů 1x.

V dubnu jsou zahájeny práce na jedné
z nevýznamnějších akcí roku a to založení nové ulice v zóně B6 pro bytovou
výstavbu pro 10 rodinných domů s přivedením inženýrských sítí a příjezdové
komunikace. V současné době je výstavba sítí úspěšně ukončena a v ulici je vystavěn 1 rodinný dům a druhý je ve
Tímto pomyslným okamžikem bylo pro výstavbě.
obce Litovelského mikroregionu setkání
Druhou pro obec významnou akcí
starostek a starostů, které proběhlo
je „Revitalizace návsi a veřejných prov závěru starého roku v prostorách Zástranství „ která spočívá v úpravě návsi,
ložního domu v Příkazích. Zástupci obcí
parkovacích míst, nástupišť pro autobuna tomto setkání představili svoje obce
sy, vybudování chodníků a míst pro přea záměry, které se podařily v uplynulém
cházení. Na tento záměr má obec přiroce uskutečnit a seznámili ostatní
znanou významnou finanční dotaci
se svými plány a vizemi. Společným jmez Regionálního operačního programu
novatelem všech zúčastněných byla
Olomouckého kraje. Schváleno je stasnaha o obnovu vesnic a zlepšení úrovvební povolení, probíhá výběr dodavaně žití pro občany v oblastech veřejných
tele. Výstavba je plánována v tomto
zařízení, sítí, památek, prostranství, rozroce. V uvedené souvislosti obec usiluje
voje kultury a sportu. Z jednotlivých
o získání souhlasu pro zbudování světelprezentací starostek a starostů vyplynuných rychlostních semaforů s cílem řelo, že převážně každá obec má obdobné
šení a usměrnění dopravy na hlavní silaktivity byť v různém pořadí priorit
nici a zejména před školou. Na zmíněné
a realizací.
pořízení světelného zařízení obec podáV tomto duchu byla prezentována vá žádost o dotaci z Programu obnovy
i naše obec a v následujících řádcích venkova.
bych rád využil příležitosti navázat
Veřejně prospěšné práce - Obec využína zmíněnou událost a uvedl některé
vá možnosti projektu EU pomoci dlouokamžiky z uplynulého roku.
hodobě nezaměstnaným občanům.
Začátek roku 2013 je pro naši obec Obec takto získává plnou podporu pro
ve znamení zpracování a podání žádostí 4 pracovní místa po dobu 6 měsíců.
o dotace na již dříve plánované záměry. Obdobný projekt má obec předjednán
Probíhají stavební a výběrová řízení a přislíben pracovním úřadem i pro tenna dodavatele, dokumentačně se při- to rok.
pravují realizace na nové období roku
Během léta se uskutečňuje očekávaná
2013. Pro ilustraci uvádím podané žávýstavba dětského hřiště za kulturním
dosti o dotace v uplynulém roce, něktedomem, které nahrazuje již dříve vyburé podané i opakovaně na akce: Hřiště
dované prvky, které jsou ve své době
pro děti za kulturním domem 3x, Opranevyhovující. Nově zbudované hřiště je
va pomníku 2x, Revitalizace návsi a vev současné době plně využíváno a nařejných prostranství 3x, Oprava veřejnévštěvováno dětmi s rodiči a mládeží do
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REVITALIZACE KULTURNÍHO DOMU
V závěru ledna se uskutečnila na půdě obecního úřadu schůzka se zástupci spolků, složek
a veřejnosti na v posledních měsících diskutované téma „Revitalizace kulturního domu“.
Schůzce předcházelo společné jednání členů
zastupitelstva obce a zástupců spolků, jež
se uskutečnilo na obci již v září minulého roku
a které vzešlo z iniciativy z řad členů zastupitelstva obce. Záměrem revitalizace KD je vyvolání
veřejné diskuze cílené k opatřením, která
by měla zefektivnit a zlepšit podmínky využívání
objektu kulturního domu a venkovního areálu
s výhledem do budoucna.
Zásadní otázkou je jakým způsobem a v jakém
zájmovém spektru je objekt kulturního domu
v současné době využíván a jakým způsobem
současný stav popřípadě vylepšit. V současnosti
je kulturní dům využíván jak veřejností tak i jednotlivci (základní školou, spolky k pořádání
sportovních her, plesů, besídek a dalších kulturních a rodinných akcí a klubové činnosti).
Je zřejmé, že probíhající akce v průběhu roku
jsou různorodé a rozdílně navštěvované.
Z uvedeného je patrné, že i potřeby na zajištění
každé akce nejsou stejné. Cílem probíhajících
polemik by mělo být ujednocené řešení, které
by vyhovovalo, pokud možno většině vznesených
požadavků na úroveň a rozmístění sociálního
zařízení, zateplení budovy, využití stávajících
prostor apod.
Výstupem zmíněných diskuzí má být ujednocení koncepce kulturního domu a zapracování připomínek a požadavků do studijní dokumentace.
Tato má sloužit jako pomyslná „kuchařka“ pro
případné budoucí úpravy v objektu ať již prováděné dílčím způsobem po etapách či jednorázově. Záměr má význam též pro případ připravenosti obce za účelem přihlášení se do soutěže
o dotaci v okamžiku kdy bude vypsán vhodný
a „přiléhavý“ titul.
Na dvou již uskutečněných jednáních byl účastníky schůzky vznesen nespočet požadavků
k projednání možností cílených ke zefektivnění
a využití kulturního domu v dlouhodobém výhledu. Je nutno podotknout, že náměty a vize účastníků zářijové schůzky obsahovaly velmi široké
spektrum nápadů, které byly beze zbytku použity
v zadání a zapracovány architektkou. Takto
vzniklý dokument byl předložen k veřejné diskuzi
na prezentační schůzce 30. 1. na které měli zúčastnění možnost připomínkování a doplňování
návrhu. Vyhodnocení a ujednocení připomínek
a námětů bude provedeno po uzávěrce k datu
12. února. Přijatá stanoviska budou sloužit jako
podklady pro dopracování studie architektkou
v konečném řešení návrhu, který má vyplynout
z kolektivního vyjednávání.
- Vladimír Kamínek - starosta -
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10 let. Dotovaná výstavba je zprostředkována Místní akční
skupinou - MAS Moravská cesta s finanční účastí Státního
zemědělského intervenčního fondu. Nynější úspěšné schválení dotace z MAS předcházelo dřívější podání žádostí o dotace
z Programu obnovy venkova a následně z Programu Rozvoje
venkova. Až na třetí pokus byla dotace přiznána. Hřiště
je pořízeno v součinnosti základní školy a obce.
V průběhu prázdnin je zahájena dotovaná akce „Oprava
pomníku Obětem I. a II. světové války“. Na akci je obci přiznána dotace z Místní akční skupiny ze Státního Intervenčního
fondu. Na opravě odvedl velmi dobrou práci při vyhotovení
kovových částí oplocení pan František Čech z firmy Ferikov.
Naopak problémová byla dodávka prací opravy korpusu
a zídky od dodavatele M. J., se kterým je obec doposud
ve sporu. Opravován je též kříž u Hradilového prostřednictvím
Pavla Gargely. Proveden je nátěr a konzervace kříže, Korpus
Krista je odborně restaurován.
V letním období probíhají práce na zatrubnění části kanalizace na vjezdu do obce od železničního přejezdu, které jsou
prováděny
svépomocí
občany
domů
sousedícími
s upravovaným pozemkem. Tento počin velmi přispívá
ke zhodnocení vzhledu na vstupu do obce.
Během září pokračuje II. etapa oprav veřejného osvětlení
navazující na předchozí rok 2012, kdy byly vyměněny elektrické výstroje a zbudovány nové betonové patky. Na podzim
jsou obnoveny nátěry stožárů a vyměněna osvětlovací tělesa,
která již byla za hranicí životnosti. Otázkou budoucnosti veřejného osvětlení se zastupitelstvo zabývá více jak jeden rok
a provádí průzkumy různých typů a technologií od různých
dodavatelů. V současné době je systém veřejného osvětlení
stabilizován tak, aby plnil svoji funkci a přitom byl energeticky
úsporný.
V druhé polovině roku je dovršen dlouhodobý záměr - výkup
pozemku fotbalového hřiště od Lesů České republiky a.s.

Obec se rozhoduje podpořit výkup hřiště z vlastních prostředků. Vlastníkem hřiště se tak stává po více jak padesáti letech
snahy tělovýchovné jednoty o výkup - obec.
V letním období probíhá oprava fasády obecního domu
a části na vstupu do kulturního domu. Spolu s vytvořeným
altánkem před hostincem je tak vzhledově a účelově zhodnoceno místo pro příjemné letní posezení návštěvníků.
Ve stejné době je vytvořen nový prostor v zadním traktu
obecního domu, který slouží jako výdejna dovážených obědů.
V porovnání s dostupností dřívějšího odběrného místa
v objektu zemědělského družstva se jeví toto řešení zejména
pro řadu seniorů jako velmi vhodné řešení.
Na přelomu roku probíhá výměna oken na obecním úřadě
v zasedací místnosti a v místním hostinci. Výměna oken
má za cíl přispět k energetickým úsporám a celkovému vzhledu obecního zařízení. Vyměněna jsou též okna v čekárně zdravotního střediska. Souběžně probíhá i výměna linolea
v učebnách základní školy.
Mluvíme-li o investičních akcích v uplynulém roce, nelze
opominout též práci spolků a organizací v rovině společenského a sportovního dění v obci. Že jich nebylo málo, si člověk
uvědomuje v okamžiku, kdy si v paměti vybaví události tak jak
během roku přicházely. To, že se neuskutečnily samy a musel
někdo napomoci, je zásluhou především těch, kteří se o zdárný průběh postarali a vložili do podniku svoji práci. Skutečnost, že úspěch závisí zejména na návštěvnosti pořádaných
akcí je nabíledni a záleží také na přístupu nás občanů, abychom alespoň svojí účastí tyto snahy podpořili. Proto-že vyjmenování všech akcí minulého roku by bylo nad rámec tohoto příspěvku a velice nerad bych někoho opomněl, chtěl bych
touto cestou obecně poděkovat všem spolkům, organizacím
a jednotlivcům, kteří si ukrojili ze svého času a přispěli
tak k úrovni našeho společenského dění v obci.
- starosta -

MUZEUM - ZAHÁJENÍ VÝSTAVKY
Výstava o historii i současnosti naší obce byla zahájena
ve čtvrtek 16. ledna v litovelském muzeu za účasti mnoha
obyvatel Střeně, Litovle a okolí a také zástupců města Litovle
a starostů litovelského mikroregionu. Úvodní řeči se ujala
ředitelka muzea Mgr. Zdeňka Frištenská, poté starosta Střeně
Vladimír Kamínek, historik obce Milan Jahoda a starosta Litovle Ing. Zdeněk Potužák. Vernisáž výstavy provázela kulturní

2

vložka v přednesu paní Jiřiny Sedláčkové a následně Jana
Dohnala mladšího hrou na harmoniku. Výstavka, která bude
pokračovat až do velikonoc, je četně navštěvovaná a je kladně
hodnocená jak ze strany místních, tak i cizích návštěvníků
a přátel obce Střeň. Je příjemným zjištěním, že výstavka svojí
přítomností v litovelském muzeu plní to, co od ní bylo očekáváno čímž je především obeznámení širší veřejnosti s historií
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i současností vesnice. Na výstavce jsou představeny zajímavosti z různých oblastí, které mohou návštěvníky upoutat,
zaujmout a napovědět mnoho o tom, jak se ve Střeni žije.
Výstavku je možno navštívit v prostorách muzea v Litovli
do 27. 4. 2014 ve dnech po - pá 9 - 16 hodin. Ve dnech pracovního klidu so - ne je možné telefonicky dojednat návštěvu
muzea ve skupince cca od 4 osob u paní ředitelky Mgr. Frištenské, která zajistí otevření muzea i mimo provozní dobu
na telefonním čísle 585 341 465 popřípadě (724 254 662).
- starosta -

REVITALIZACE NÁVSI
Je ve fázi schváleného stavebního povolení a příprav na výběr dodavatele stavby. V této spojitosti obec Střeň žádá
o poskytnutí příspěvku z Programu obnovy vesnice Olomouckého kraje pro rok 2014 cílený na zvýšení bezpečnosti chodců
a zklidnění dopravy na průjezdním úseku silnice v obci. Předmětem žádosti je pořízení 2 ks světelných rychlostních semaforů. Bezpečnost dopravní situace v obci a na návsi ve spojitosti se záměrem „Revitalizace veřejných prostranství „ začala
obec aktivně řešit již od roku 2009 po uskutečněné výstavbě
kanalizace. Od této doby obec vypracovala 3 projekty s alternativami zabývajícími se problematikou úprav prostranství
návsi, zbudování chodníků, nástupišť, parkovacích míst a prostoru před obecním domem. Jedním z požadavků pro omezení rychlé jízdy vozidel bylo pořízení dvou objektů retardérů

s umístěním v prostoru úseku křižovatky u místní školy. Použití retardérů nebylo schváleno tak jak si obec představovala
proto přichází s alternativním řešením s použitím rychlostních
světelných semaforů umístěných u kulturního domu v jednom
směru a v druhém u školy. Od zařízení se očekává přínos
v usměrnění dopravy. Podle stanoviska dopravního inspektorátu je však prvek neakceptovatelný mj. s odůvodněním,
že v souvislosti s novými přechody pro pěší mohou vzniknout
kritické situace kdy řidič na zelenou má iluzi o bezpečné přednosti v jízdě a tutéž iluzi má i chodec na přechodě čímž může
dojít ke vzájemnému střetu. Skutečností je, že se jedná o nerozšířený dopravní prvek na jehož použití jsou z řad veřejnosti
a úřadů různé názory.
- starosta -

KÉNICKÁ LÁVKA
Na základě podnětů od občanů z Hynkova a informací, které
byly uveřejněny v Olomouckém deníku, vyvíjí obec Příkazy
iniciativu cílenou k záchraně „pontonové lávky“ přes Moravu,
mezi Hynkovem a Štěpánovem na území katastru Střeň.
Tato lávka je v současné době v majetku Města Olomouce,
které zodpovídá za bezpečný stav a její užívání.
Lávka dříve sloužila a ještě i dnes pro mnohé kaskadéry
slouží jako zajímavá zkratka pro pěší a cyklisty, přesto-že je
přes ni přejít zcela obtížné. V případě Kénické lávky se jedná
o historicky a strategicky zajímavý prvek, jenž propojuje
přes řeku Moravu štěpánovkou aglomeraci v návaznosti
na bělkovické podhůří a z opačné strany Hynkova dále lokalitu
Příkaz a okolí.
Z iniciativy pana starosty z Příkaz proběhlo jednání starostů
Příkaz Štěpánova a Střeně s cílem najít společné řešení a způ-

sob jak zmíněnou lávku zachovat, na nezbytnou dobu stabilizovat a ve výhledu rekonstruovat.
- starosta -

JAK OBEC TŘÍDÍ ODPADY
Třídění odpadů je ve společnosti dlouhodobým trendem
a jak jsme na tom v naší obci bude řeč v následujících řádcích.
Otázka třídění odpadů není u nás novou věcí, avšak
s postupem času je v tomto směru stále co zdokonalovat.
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Začneme–li tříděním skla, tak na tuto komoditu jsou v obci
používány zvony, jak na bílé tak i na barevné sklo, které jsou
umístěny na křižovatce na návsi. Cílem je využít další dvě
sběrné stanoviště a to u zdravotního střediska a na Trávníku
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u bytovek. Další dvě nádoby na doplnění se zajišťují přes společnost Ekokom. Před několika dny byly zapůjčeny od firmy
Unimed dva kontejnery na papír, které jsou současně na Trávníku a u zdravotního střediska. V této souvislosti bych chtěl
požádat občany, aby i nadále doma schovávali tiskoviny
v balíčcích pro jarní školní sběr papíru a kontejnery využívali
pouze pro kartony a jiné odpadní papíry, které se nedají
úsporně skladovat. Další surovinou, kterou lze ukládat
do kontejneru jsou oděvy pro které je umístěna jedna speciální nádoba na sběrném místě u bytovek. Novým prvkem v obci
je kontejner na bioodpad, poskytnutý obcí Náklo, která jak již
bylo v dřívějším zpravodaji uváděno, pořídila kompostárnu
s vybavením pro nákelský obvod a jehož je i naše obec součástí. Jeden kontejner je umístěn u zdravotního střediska
a druhý se zajišťuje a bude umístěn na Trávníku. Do kontejneru je možno umísťovat suroviny ze zahrad jako jsou proutí
z křovin a stromků, mohou být i slabší větve, drny, plevel,
hlína, ovoce, jedním slovem kompostovatelný materiál. Žádáme aby, do kontejneru nebyly vkládány jiné odpady jako jsou
suť, stavební odpad a podobně. Pokud se týká sběru plastů,
obec se ustálila na systému ukládání do přídělových plastových pytlů, které si každá domácnost úsporným způsobem

ukládá a následně zbavuje v dané svozové dny. Stejným způsobem se ukládají tetrapaky (krabice od mléka).
Pokud se týká hromadných sběrů železa, tyto uskutečňují
jednoročně střídavě hasiči a sportovci. Sběr papíru provádí
místní škola, která má rovněž svůj interní program třídění
jenž uplatňuje ve školním objektu a v tomto duchu vychovává a vede naše děti a mládež.
Mluvíme-li o třídění a skladování odpadů, má tato otázka
přímou souvislost i s pořádkem a vzhledem obce. V této souvislosti chci upozornit na nevzhledné místo v prostoru obecních bytů čímž je neřízený kompost na, který jsou ukládány
zbytky jídel z domácností. Je zřejmé, že tímto způsobem cesta
nevede, proto vyzývám obyvatele, aby se zbavovali zbytků
potravin dostupným způsobem a to ukládáním do sáčků
a následně do popelnic.
Sběr nebezpečného a objemného odpadu do kontejnerů
je předjednán na jaro jako obvykle. Termíny jsou uvedeny
ve zvláštní části tohoto vydání zpravodaje.
- starosta -

MŠ STŘEŇ
V měsíci lednu čekalo děti hned několik akcí. Nejprve se děti
zúčastnily Zimních olympijských her, poté proběhl očekávaný
den předškoláků – zápis do 1. ročníku ZŠ a nakonec všechny
překvapilo loutkové divadlo.
Dne 17. 1. 2014 se v MŠ konaly Zimní olympijské hry, které
byly vyvrcholením týdne pod názvem „Zimní sporty“. Děti
se celý týden seznamovaly se zimními sporty a obecně se Zimními olympijskými hrami. Nakonec si děti vyzkoušely olympij-
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ské disciplíny, mezi které patřily skoky na lyžích, slalom, běžecké lyžování a hokej.
Děti – sportovci, se navzájem povzbuzovaly a obdarovávaly
řádným potleskem.
Po absolvování všech disciplín čekala na děti odměna
ve formě čokoládové medaile a diplomu za účast na ZOH
ve Střeni.
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Významným dnem pro předškolní děti byl zápis do 1. ročníku ZŠ, který se konal 23. 1. 2014. K zápisu se dostavilo všech
7 předškoláků, kteří se na tento den pilně připravovali a nemohli se ho dočkat.

na hrášku“. Představení bylo určené dětem ze ZŠ i MŠ a u dětí
mělo velký úspěch. Mateřská škola se těší na další nabídky
divadelních či loutkových představení.
- Adéla Stryková, DiS. -

Čtvrtek 30. 1. 2014 patřil Moravskému divadlu Olomouc,
které se představilo s loutkovou pohádkou „Princezna
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INFORMACE Z OBCE
3.

POPLATKY na rok 2014
1.

Komunální odpad 300,- Kč/osoba/rok. Poplatek lze
hradit jednorázově, nebo ve dvou stejných splátkách
do 31. 3. 2014 a do 30. 9. 2014. Lístky na popelnice
z roku 2013 jsou platné do 31. 3. 2014.
Stočné 780,- Kč/osoba/pololetí. Je možno uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách
do 31. 3. 2014 a do 30. 9. 2014.

2.

Poplatek za 1 psa 70,- Kč, za každého dalšího psa téhož
majitele 100,- Kč úhrada do 30. 9. 2014.
Poplatky je možné hradit hotově na pokladně obecního úřadu
nebo bezhotovostně na účet obce číslo: 1801698319/0800
VARIABILNÍ SYMBOL:
Komunální odpad: 1340 a číslo popisné
Stočné:
číslo popisné
Poplatek za psa: 1341 a číslo popisné
- OÚ Střeň -

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2007 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 3. 6. 2013 do 30. 11. 2013 byla v obci Střeň v rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VPP
za 337.518 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 286.890 Kč a ze státního
rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 50.628 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací
a zeleně s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nízkou
úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod., kterým tak bylo
umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí obce a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí obecního rozpočtu.

Odvoz komunálního odpadu v obci v roce 2014 bude probíhat jednou za 14 dnů vždy ve čtvrtek
Měsíc
Den
Den
Den

leden
2
16
30

únor
13
27

březen
13
27

Měsíc
Den
Den

leden
21

únor
18

březen
18

duben
10
24

květen
8
22

červen
5
19

červenec
3
17
31

srpen
14
28

září
11
25

říjen
9
23

listopad
6
20

prosinec
4
18

říjen
28

listopad
25

prosinec
23

Odvoz plastů v roce 2014 probíhá vždy v úterý
duben
15

květen
13

červen
10

červenec
8

srpen
5

září
2
30

MOŽNOST INZERCE VE ZPRAVODAJI
Obec Střeň nabízí možnost inzerce v obecním zpravodaji. Zpravodaj vychází jednou za 2 měsíce v nákladu přibližně 180 kusů.
Pro více informací kontaktujte Obecní úřad Střeň. Tel. 585 386 835, mail: obec@stren.cz. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Dvanáctina strany
Osmina strany
Šestina strany

60,- Kč
90,- Kč
120,- Kč

Čtvrtina strany
Polovina strany
Celá strana

180,- Kč
360,- Kč
720,- Kč

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 17. 4. 2014
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (nejlépe s fotografiemi) na: obec@stren.cz
Přispívali: Vladimír Kamínek, Adéla Stryková.
Redakční rada: Jiří Nevima, ml., Vladimír Kamínek.

Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme.
Evidenční číslo: MK ČR E 21502
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