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JARO VE STŘENI
Nedávný nástup jara, po zimě bez jediné vločky sněhu, byl pro zahrádkáře vysněný, pro zemědělce je chybějící
zima mírným rozčarováním. Jsou to vrtochy počasí, které nelze nikterak ovlivnit a je třeba je takto přijímat. Jarní
práce se dostávají do pohybu a v celku obec začíná žít.
Sportovcům začíná nová sezóna, ožívají cyklostezky, přes
obec proudí skupinky natěšených milovníků přírody. Předčasný příchod jara si krom jiného vynutil zahájení prací o měsíc
dříve, než tomu bylo v předchozím roce. Skupina pracovníků
z obce od začátku dubna pečuje o veřejná prostranství
a obecní objekty, seče se tráva, omlazují se porosty, odstraňují se přestárlé dřeviny. V plánu je vzhledová údržba kapličky,
zdravotního střediska, boží muky, pomníku na návsi, školní
zahrady, odstranění náletových dřevin v protipovodňových
propustech v tělese silnice, nátěry obecních zařízení a mobiliáře, výsadba okrasné zeleně v pomníku u kapličky apod.
V souvislosti s obnovou dřevin v obci náhradou za přestárlé
porosty je diskutována otázka použití výsadby, která by byla
esteticky a kvalitativně v obci vhodná. Názory jsou různé jednak pro zachování ovocných druhů a jednak pro druhy, které
jsou okrasné. V tomto ohledu se nabízí z kategorie ovocných
stromů například švestky, které je možné naočkovat na původní odolné druhy odnoží a které jsou odolné proti škůdcům.
Ze skupiny listnatých druhů se nabízí například nespočet druhů Javorů, Lip, Višní, Jasanů, Buků atd. Každý tento druh
je však jinak vhodný pro dané prostředí a využití jak po stránce vzhledu, vzrůstu, tak i umístění s ohledem na kořenovou
základnu, která může poškodit inženýrské sítě. Mluvíme-li
o vzhledu obce a snahy převážné většiny občanů přispět svými možnostmi k vytvoření příjemného prostředí, je třeba

v této souvislosti poukázat na opačné snahy, které zcela nevymizely a to poničit nebo poškodit. Příkladem jsou malůvky
na stěně střediska, železniční zastávky nebo navážky zahradního odpadu v těsné blízkosti obce. Tyto nešvary jsou zcela
zbytečné nehledě k tomu, že likvidace odpadů obec zajišťuje
přijatelným způsobem a neřízené skládky se musí náročně
odstraňovat. V těchto případech by stačilo přemýšlet i tím
způsobem, že vesnice nekončí oplocením našich zahrad.
Kromě údržby zeleně a obecních budov má obec v tomto
roce rozpracovány aktivity investičního charakteru, které čekají na svoji realizaci. Revitalizace návsi a veřejného prostranství je ve fázi výběru hlavního dodavatele stavby
s plánovaným dokončením v tomto roce. Další významnou
obecní aktivitou je renovace dvou výpustních objektů dešťové
kanalizace v tělese hráze, které je třeba vyměnit z důvodu
netěsnosti. Jedná se o zásah do tělesa hráze, jenž je v těchto
dnech konzultován s projektanty Povodí Moravy s cílem navrhnout bezpečné řešení a vhodný technologický postup
opravy. Jak již bylo uvedeno, očekávané jarní období
je v plném běhu a nezbývá než si společně popřát, abychom
tento čas prožili při osobních či společenských aktivitách
s uspokojením a ve zdraví.
- Vladimír Kamínek, starosta -
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ZŠ A MŠ STŘEŇ
ZIMNÍ STADION
Děti z naší základní i mateřské školy jsou zdatnými bruslaři,
a tak jsme se vydali poslední únorový den na Zimní stadion
do Olomouce, kde jsme měli rezervovanou celou ledovou
plochu. Když rolba upravila led, nadšeně jsme se na něj vrhli

PROJEKT BAREVNÝ TÝDEN
Týden od 24. do 26. března 2014 byl ve škole ve znamení
nadcházejícího jara. Jednotlivé dny měly vždy svou barvu,
pondělí žlutou, úterý zelenou, středa červenou, čtvrtek modrou a růžovou a do těchto barev jsme se i oblékali. Každý den
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a zkoušeli své bruslařské umění. Kluci – malí Jágrové - předváděli své dovednosti s hokejkou a pukem a děvčata napodobovala Martinu Sáblíkovou. I když jsme se domů vraceli unaveni,
všichni si tento sportovní den užili.
- Mgr. Lenka Tozziová -

ráno se oblečení bodovalo a pak už na děti čekaly úkoly a hry
s jarní tematikou. Nezapomněli jsme ani na jarní básničky
a pranostiky. Všechny děti pracovaly po celý týden
s obrovským nadšením a zaslouží si velkou pochvalu.
- Mgr. Lenka Tozziová -
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MUZEUM LITOVEL
Dne 28. března 2014 jsme se vypravili do muzea v Litovli
na výstavu s názvem „Střeň – obec mikroregionu Litovelsko“.
Někteří i podruhé a velmi se těšili. Hned při vstupu jsme
se dozvěděli, že hlavním zpracovatelem souborů informací
a textů o obci byl pan Milan Jahoda, kterého na fotografii
na hlavních dveřích bezpečně všechny děti poznaly. Dozvěděly se mnohé zajímavosti ze života v obci, o jeho spolcích
jak ze současnosti, tak z minulosti. Také spousta dětí poznala
svoje výkresy a vzpomínaly, kdy je kreslily. S velkým zájmem
děti prohlížely „obrovskou“ knihu, kde byly zapsány jednotlivé
domy dle čísel popisných. Zkoumaly, jak je jejich dům starý,
kdo tam kdy bydlel.

Teruš L: „Jela jsem tam už podruhé. Nejvíc se mi líbila kronika
domů a také trofeje a poháry. A celou tuhle výstavu dal dohromady pan Jahoda.“
Filda K.: „V roce 1997 byla ve Střeni povodeň. Četli jsme
si o svém domu. Taky se mi líbilo, jak se vyráběla zmrzlina.“
Pavča S: „Viděla jsem tam na fotce i Báru H. Paní nám tam
pustila do televize proslov našeho pana starosty. Nejvíce
se mi líbilo, že tam byly i naše výrobky a výkresy. Mohli jsme
si vzít kamínek pro štěstí.“
Venďa G.: „Zkoušela jsem, jak se tehdy mlela strouhanka.“
- Mgr. Martina Podolová -

Druhou část výstavy tvořila stálá expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“. Expozice byla rozdělena do několika částí podle oboru – kovářství, ševcovství, cukrářství,
holičství aj. Zde se výkladu zhostila přímo ředitelka muzea
paní Zdeňka Frištenská, která dětem velmi poutavou formou
povídala o těchto řemeslech, dokonce i s názornými příklady – kdy si děti mohly různé dobové věci osahat či vyzkoušet,
jak fungují.
Aďa Ž.: „Byla tam fotka dědy, jak měl ulovenou rybu. Byl tam
starý zvon z kapličky.“
Kája N.: „Ve Střeni je 600 obyvatel. Jeli jsme na výstavu vlakem. Byly tam i moje obrázky. Paní z muzea nám ukázala,
jak se šily boty.“
Aďa S.: „Bylo tam vystavené staré nádraží.“
Esťa: „Byly tam staré kroniky. Koukali jsme se na naše domy
a taky jak naše domy vypadaly kdysi.“
Natuš K.: „Máme ve znaku raka, protože v Moravě byli raci,
když byla ještě čistá.“

DEN ZDRAVÍ
Dne 7. dubna 2014 se i naše škola připojila k celosvětovému
DNI ZDRAVÍ. Hned po ránu navštívili naši školu Mach a Šebestová, kteří nám ukázali, jak dokázali Kropáčka vyléčit z angíny.
Poté se děti napříč ročníky rozdělily do čtyřčlenných skupin –

nebylo to ale tak snadné, spoluhráče si každý musel hledat
poslepu. Děti potom v jednotlivých skupinách plnily různé
úkoly z oblasti lidského těla a zdraví: vybrat věci patřící
do lékárničky, vyzkoušet si první pomoc při poranění kolene,
přenášení raněného a také testování svých smyslů – SLUCH,
CHUŤ a ČICH. Prověřování jednotlivých smyslů bavilo děti
nejvíce. Po splnění všech těchto úkolů, čekal každou skupinku
úkol nejtěžší – vybrat si ve svém družstvu jednoho, kterého
omotají toaletním papírem tak, aby byly vidět pouze oči, nos
a pusa. Rázem se některé děti proměnily v „mumie“. Protože
bylo krásné počasí a čerstvý vzduch zdraví jen prospívá,
nic nám nebránilo vydat se na zahrádku, kde byly pro děti
nachystány soutěže družstev – jak rychlostní, tak i dovednostní. Odpoledne v družině pak děti ještě vyráběly „papírový
zdravý jídelníček“. Jejich výtvory jsou vystaveny ve škole
na nástěnce.
Venďa G.: „Hráli jsme pantomimu. Na interaktivní tabuli jsme
zkoušeli svůj sluch. Na dnešním dni se mi líbilo všechno a po-
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těšilo mě, že se paní učitelky nemusely zlobit. Tento den bych
si ráda zopakovala.“
Kája N.: „Byli jsme rozděleni na 5 skupin. Já jsem byla
s Natkou, s Kačkou a Lukou. Nejvíc mě bavilo ochutnávat.
Měli jsme svoji kartičku, na kterou nám paní učitelky tiskly
razítka.“
Natuš K.: „Byli jsme venku na zahrádce a soutěžili jsme
v družstvech a taky probíhali pod lanem.“
Teruš L.: „Já jsem byla v družstvu s Marťou, Honzíčkem a Tomem. Nejlepší byly smysly chuť (ochutnávali jsme ocet, citron, kakao, ořechy, čokoládu,…) a také čich (čichali jsme prací prášek, tvarůžky, cibuli,…).“
Esťa M.: „Obalovali jsme toaletním papírem jednoho z našeho
družstva, byla to pak mumie.“
Pavča S.: „Nejvíce mě bavilo, jak jsme obmotávali toaletním
papírem někoho z družstva. My jsme obmotali Ráďu N. Taky

jsme ochutnávali se zavázanýma očima různá jídla. A pak jsme
to museli uhodnout.“
- Mgr. Martina Podolová -

ÚNOR A BŘEZEN V MŠ
První únorovou akcí v mateřské škole byla příprava mini
koblížků. Tato akce s názvem “Koblížkománie“ byla součástí
týdenního tématu „Masopust“. Děti se seznamovaly
s hlavními prvky Masopustu, rozebraly si pohádku „O koblížkovi“ a nakonec téma zakončily již zmíněnou přípravou koblížků.

Děti byly před samotnou návštěvou seznámeny s pravidly
chování v knihovně a se zacházením knih. V interiéru knihovny měly děti možnost vypůjčit si a prohlédnout knihy. Věřím,
že návštěva knihovny byla pro děti přínosem.

Děti se samozřejmě na samotné přípravě podílely. Z důvodu
bezpečnosti byla dětem svěřena do rukou pouze příprava
těsta a obalování koblížků v cukru. Smažení bylo čistě v režii
paní učitelky. Po usmažení všech koblížků následovala hostina, kde se děti olizovaly až za ušima a svou práci si náramně
chválily.

Měsíc březen byl zakončen tzv.“Barevným týdnem“ konaným 24. 3. – 28. 3. Akce byla společná pro ZŠ i MŠ. Na každý
den byla určená barva, ve které děti strávily den v MŠ. Pondělí startovalo s barvou žlutou, následovalo úterý v zelené barvě, středu pak ovládla červená, čtvrtek patřil modré a růžové
a nakonec pátek, kdy děti mohly přijít v jejich oblíbené barvě.
Děti i personál se akce zhostili na výbornou.
- Adéla Stryková, DiS. -

Nesmím zapomenout na sportovní akci – bruslení, které
se konalo 28. 2. na Zimním stadionu v Olomouci. Bruslení
se zúčastnily spíše děti ze ZŠ, ovšem i v MŠ se našli někteří
odvážlivci. Podmínkou na účasti této sportovní akce byl doprovod zákonného zástupce dítěte z MŠ.
V březnu se začala mateřská škola chystat na příchod jara.
Dne 21. 3. čekala děti návštěva místní knihovny. Knihovna
nám byla zpřístupněna i mimo otevírací dobu díky milé
a vstřícné paní knihovnici, které touto cestou ještě jednou
děkujeme.
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TJ STŘEŇ
A JEDEME DÁL...
Po zimní odmlce nám odstartovala druhá, jarní část soutěžního fotbalového ročníku 2013/2014. Kádr jsme trochu doplnili a s očekáváním jsme jeli na první derby zápas do Pňovic.
Atmosféra byla výborná, lidí „plno“, jak místních, tak i střeňských. A Gólů, těch padlo taky dost. Zápas byl vyrovnaný,
ale nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu a po boji jsme
vyhráli 2:3. Takže začátek dobrý. Výkon i s výsledkem jsme
chtěli zopakovat i na domácí půdě proti mužstvu Vilémova.
Po dobré první půli byla nakonec remíza 2:2 spravedlivá. Doposavad poslední utkání jsme odehráli v Luké. Po podzimní
domácí prohře 1:2, jsme se snažili jim to oplatit a byť
s pomocí jednoho vlastního gólu zvítězili 0:2. Takže tohle
na začátek. Rád bych Vás tímto pozval i na další zápasy,
jak na střeňském maracaná, tak i na půdě soupeře, kde bude
jistě zajímavé derby v Nákle a to v neděli 27. dubna v 16,00.
Zápasy na domácí půdě se hrají vždy v neděli s časem výkopu
15,00. O udírně se snad zmiňovat nemusím, samozřejmě bude vždy k dispozici pro Vaše mlsné jazýčky.
A kdy se ještě uvidíme a na co bych Vás rád pozval mimo
fotbalovou aktivitu...

STRUČNÁ PRAVIDLA: SLOŽENÍ MUŽSTVA (3 + 1), STARTOVNÉ
50,-/OSOBA, BUDE POUŽITO NA CENY, JINAK SI KAŽDÝ
ÚČASTNÍK HRADÍ VŠE SÁM. HRÁT SE BUDE NA 1 VÍTĚZNÝ SET
(DO 15-TI BODŮ, POPŘ. DLE DOMLUVY). ČTVRTFINÁLE, SEMIFINÁLE, O 3. MÍSTO A FINÁLE - NA 2 VÍTĚZNÉ SETY DO 10-TI
BODŮ. HRACÍ SYSTÉM - DLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH MUŽSTEV
A DLE ČASOVÉ DOSTUPNOSTI (CENA CHVOSTÍKA, ČTVRTFINÁLE, SEMIFINÁLE, CENA PRO BORCE A CENA PRO DÉMONY).
PRVNÍ TŘI MUŽSTVA - CENY, PŘEDÁNÍ CENY ÚTĚCHY.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PO CELÝ DEN, NA SÁLE - PÍVO, KÓŘO, SÓDO A PAPU - POCHOUTKY Z UDÍRNY,

PEČENÉ MAKRELY A MOŽNÁ NÉCO NAVÍC
TAK PŘIJĎTE A PROŽIJME SPOLEČNĚ KRÁSNÝ SPORTOVNÍ
A TÉŽ KULTURNÍ DEN.
PROTOŽE ...
PO CELOU DOBU A V KRÁSNÝCH VEČERNÍCH CHVILKÁCH NÁS
PŘÍJEMNÝMI TÓNY BUDE PROVÁZET DJ DAVE.
- předseda TJ Střeň, o. s., Jarda „doktor“ Havlíček.-

V sobotu 10. května - TRADIČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ 8,30 hod. V případě dalších informací ohledně tohoto turnaje přikládám kontakt: 602 255 960.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA STŘEŇ, o.s. VÁS VŠECHNY
SRDEČNĚ ZVE

NA 15. ROČNÍK
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE - STŘEŇ CUP 2014
RÁZ: SPORTUJ, ZPÍVEJ PIJ A SKVĚLE SI ŽIJ
MÍSTO KONÁNÍ - ZA KULTURÁKEM VE STŘENI
HRACÍ POVRCH - ASFALTOVÝ SUPREEM

KDY: V SOBOTU 10. 5. 2014 V 08,30 HOD.
PREZENTACE 8,00 - 8,30

KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2014
Po dalším úspěšném ročníku soutěže Krásnější Střeň
nás čeká její třetí pokračování. Cílem akce je opět podpořit
občany, kteří přispívají květinovou výzdobou a upravenou
zelení k pěknému vzhledu obce. Do soutěže jsou automaticky
zařazeny všechny domy ve vesnici (hodnocena bude pouze
výzdoba viditelná z ulice - tzn. průčelí domů, předzahrádky,
balkony a okna směřující do ulice). Odborná komise bude
průběžně hodnotit v měsících červen - září a celkové vyhodnocení proběhne v říjnu.
Kategorie soutěže: výzdoba oken a balkónů, předzahrádky,
okrasná zeleň.
Zahrádkářům zdar...
- Jiří Nevima -
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INFORMACE Z OBCE
KOMINÍK
Kominictví Olomouc p. Jaroslav Šefčík bude v naší obci dne
2. 6. – 3. 6. 2014 od 8.30 – 15.00
hod. provádět kontroly a čištění
komínů na pevná i plynná paliva
+ periodické, roční kontroly.
Zájemci o kominické práce
se mohou přihlásit lístkem
do schránky obecního úřadu.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 11. května 2014 bude
v zasedací místnosti obecního
úřadu slavnostní vítání dětí
do svazku obce. Začátek
je v 10.00 hod.

NOVÝ WEB MIKROREGIONU LITOVELSKO
Na adrese www.litovelsko.eu
najdete nový web Mikroregionu
Litovelsko (slouží ke zviditelnění
regionu jako turistického lákadla). K dispozici jsou prezentace
(fotografie) obcí mikroregionu,
aktuality a kalendář akcí
(možnost vkládání vašich příspěvků).

UZAVÍRKY SILNIC
Příkazy – Břuchotín
(do 30. 4. 2014)
Tři Dvory - Litovel
(do 30. 9. 2014)
- OÚ Střeň -

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: 12. 6. 2014
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (nejlépe s fotografiemi) na: obec@stren.cz
Přispívali: Vladimír Kamínek, Lenka Tozziová, Martina Podolová, Adéla Stryková, Jaroslav Havlíček, Jiří Nevima
Redakční rada: Jiří Nevima, Vladimír Kamínek.

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

6

Obecní zpravodaj vydává: Obec Střeň, Střeň 19, 783 32 pošta Náklo, IČ: 47997265, Email: obec@stren.cz, www.stren.cz, Tel./fax: 585 386 835

