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OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ

Vychází jednou za dva měsíce

ZHODNOCENÍ OBECNÍ VÝSTAVKY
Velikonoční neděle byla, kromě církevního svátku Velikonoc, též ve znamení zakončení obecní výstavky v litovelském muzeu, která byla svým obsahem řazena mezi nejnavštěvovanější expozice Muzea v Litovli.
Podle slov pracovníků muzea byla výstavka četně navštěvována jak střeňskými
tak i cizími návštěvníky, kteří se velmi zajímali o historii a současnost naší obce což
bylo hlavním cílem expozice. Mnozí hosté
výstavku absolvovali i opakovaně, aby si
podrobně prohlédli dobové kroniky a záznamy ve kterých téměř každý našel oblast svého zájmu. Místo muzea se, po dobu bezmála čtyř měsíců, stalo v mnohých
případech i místem náhodných setkání.
Po desetiletích se zde potkali známí, spolužáci a kamarádi z dětství, kteří si nadšeně vyměňovali svoje životní příběhy.

ve Střeni a stane se tak ozdobou místních
archiválií.
Obec Střeň si daru nesmírně váží a přeje
paní Grohmanové mnoho pěkných zážitků
v oblasti muzejnictví i osobním životě.

Příjemné pocity z výstavky zastiňují
i okamžiky méně radostné. Se závěrem
výstavky, končí svoji životní pouť hlavní
strůjce expozice pan Milan Jahoda, který
výstavkou doslova žil a zhmotnil
v uceleném svazku dějiny obce do specifických oblastí společenského života. Zmíněný soubor se stal základem obecní výstavky, na který systémově navazovaly
Obec Střeň přijala od pracovníků muzea
obecní archiválie a mnohé trojrozměrné
prostřednictvím paní ředitelky Zdeňky
exponáty.
Frištenské poděkování za spolupráci s obcí
a obdobným způsobem bylo i naší obcí
V našich myslích zůstane vzpomínka
vyjádřeno uznání vedení muzea a panu na kolegu a blízkého člověka, který byl
starostovi Litovle ve kterém obec Střeň odhodlán pro obec ještě mnoho vykonat.
vyslovuje poděkování za umožnění pre- Čest jeho světlé památce.
zentace naší obce v Litovli. Obec si velmi
Děkujeme za propůjčení exponátů
váží profesionálního přístupu pracovníků
k vystavení od spolků i jednotlivců:
muzea při organizaci výstavky, která trvala
„Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolbezmála čtyři měsíce a vyvolala patřičný
ných hasičů, Základní škola, Ščučková Jiřizájem veřejnosti a médií o čemž svědčí
na – roz. Frantíková, Blažková Ludmila,
zejména návštěvnost expozice. Prezentaci
Dohnalová Věra, Drozdová Irena, Frantík
v litovelském muzeu naše obec vnímá jako
Michal, Franková Zuzana, Franková Eliška,
velikou poctu a možnost ukázat širší veřejGargela Josef, Gulašová Bohumila, Hanák
nosti jak vesnice žije.
Miroslav, Hanáková Růžena, Hanáková
Svoje sympatie vůči naší obci vyjádřila Jana, Havlíčková Lydie, Chromcová Boženádherným způsobem pracovnice muzea na, Jefimov Jaroslav, Kamínková Bára,
paní Libuše Grohmanová v podobě osob- Eliška, Tomáš, Lón Jiří, Pfof Jiří, Sedláčková
ního daru - originálu obrazu od střeňského Jiřina, Štefková Erika, Uvízlová Miroslava,
malíře Miroslava Lóna. Zmíněný exponát Uvízl Miroslav, Večeřová Kristýna, Vyroubyl přijat starostou obce Vladimírem Ka- bal Josef, Věra a František Žatkovi.
mínkem s příslibem, že tento bude vyvě- Vladimír Kamínek - starosta šen na důstojném místě v Obecním úřadě
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PŘESTAVBA NÁVSI
Přestavba návsi je ve fázi uskutečněného
již v pořadí třetího výběrového řízení na dodavatele stavby v období od jara letošního roku.
Osloveno přímým způsobem bylo několik
kvalifikovaných stavebních firem z Olomoucka
a jednak byly výzvy do soutěž zveřejněny
na webových stránkách poskytovatele dotace.
Výsledkem tří uskutečněných výběrů jsou
nabídky, které výší ceny nesplňují představy
schvalovacího orgánu obce - obecního zastupitelstva, jež má zájem o ušetření čili nevydání zbytečných výdajů. Přesto – že několika letá
příprava stavby je téměř navršena a stavba
je před zahájením, nelze ji realizovat bez nezbytného výběru dodavatele. V současné době probíhá jednání s poskytovatelem dotace
o možnosti posunutí termínu stavby. Okolnosti výběru tak mohou ovlivnit začátek stavby,
která měla v současné době již probíhat.
OPRAVA PAMÁTEK - PRÁCE V OBCI
Jedním ze záměrů obce letošního roku
je oprava sakrálních staveb a obecních objektů. Na opravu Pomníku a kříže v minulém roce
navazuje oprava kapličky a boží muky, čeká
nás vzhledová oprava zdravotního střediska
a kapličky na které již započaly práce s odstraněním porostů tůjí, které svým vzrůstem narušovaly a poškozovaly zdivo kapličky. Následně je na kapli v plánu vysprávka omítek nátěry
omítek a oplechování. V objektu školy
je v době prázdnin plánovaná stavební úprava
v mateřské škole, která je vynucena legislativními požadavky na dodržení normy v oblasti
hygieny. Opravám a údržbě obce se věnuje
skupina zaměstnanců pracujících pod obecním úřadem, kteří zastanou kromě údržby
veřejných prostranství i potřebné kvalifikované činnosti. Doposud byly odstraněny
a omlazeny přerostlé a nevzhledné dřeviny
v blízkosti kapličky, Morávky, ve školní zahradě a před školou, aleji za školou, odstraněny
jsou nevzhledné křoviny u nádraží, prořezány
lipky za obcí a provádí se mnoho dalších užitečných činností. V této souvislosti je vhodné
podotknout, že snahou obce je využití pracovníků obce především při údržbě obecních
objektů a bezprizorní zeleně a že se i nadále
počítá s individuální účastí občanů při zvelebování svých předzahrádek, sekání trávníků
před rodinnými domy a objekty což se dnes
již považuje za samozřejmé.
- Vladimír Kamínek - starosta -

Zdroj fotografií: http://olomoucky.denik.cz/galerie/vystava-o-historii-strene.html
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OPRAVA PROPUSTÍ V TĚLESE HRÁZE
Koncem února tohoto roku byla starostou obce svolána protipovodňová bezpečnostní kontrola se zaměřením na funkčnost hrází, kvalitu propustí v tělese hráze, krajské silnice
a v neposlední řadě také na potřebu odstranění podhlodaných objemných kmenů, které hrozí pádem do řečiště Moravy. Šetření se zúčastnili zástupci Povodí Moravy, obce Střeň,
CHKO a Krizového řízení pověřené obce Litovel. Hlavním předmětem schůzky bylo projednání plánované opravy propustí
v tělese hráze v důsledku jejich netěsnosti a navržení technologie opravy s důrazem na exponované místo hráze. V daném
případě se jedná o propusti v protipovodňové hrázi, které
odvádějí dešťové vody z obce do upraveného suchého koryta
toku na nátokové straně hráze. S navrženým záměrem provedení rekonstrukce propustků správce hráze souhlasí
a doplňuje předložený záměr obcí návrhy projektanta Povodí
Moravy Brno. Jako nezbytné je považována kompletní výměna vedení potrubí skrze hráz u propustku na straně hřiště.

Doporučeným řešením správce je nahrazení šachty
s hradítkem zpětnou klapkou na návodní straně hráze. Přestože nastíněné řešení je bezpečnější a spočívá
v relativní jednoduchosti řešení, zásah do hráze může být
prováděn pouze s přísným dodržením technologie postupu
prací jako je dodržení úhlů sklonů výkopu, také složení zeminy
pro dodržení homogenity hráze musí splňovat požadované
parametry. Důraz se klade na hutnění a osetí povrchu. Období
pro provedení prací je ,s ohledem na nejmenší pravděpodobnost záplav, září – listopad. V současné době je zadán projektový úkol společnosti zabývající se vodními stavbami - VISSA
Olomouc. Oprava bude provedena pod dozorem autorizovaného geotechnika, který bude garantovat bezpečnost
a kvalitní provedení sanace tělesa protipovodňové hráze.
Z projekčního návrhu následně vyplyne i cena opravy, která
je pro další postup obce a možnou realizaci zvláště důležitá.
- starosta -

KÉNICKÁ LÁVKA
Kénická lávka přes řeku Moravu v části lesa „Kénický“ územně spadající do střeňského katastrálního území je objektem,
který má propojením obou břehů řečiště Moravy letitý význam jednak z hlediska přístupnosti pro občany lokalit Hynkova, Příkaz a Štěpánova a v poslední době nabývá na významu
i zájem široké veřejnosti z hlediska turistického vyžití
v Litovelském Pomoraví.
Na základě indicií směřujících ke zrušení lávky vyvolala obec
Příkazy z iniciativy pana starosty Ing. Sívka za podpory obcí
Střeně a Štěpánova jednání s vlastníkem - Městem Olomouc.

Tato jednání měla za cíl nalezení přijatelného řešení pro zachování lávky, její opravy a zajištění bezpečného provozu.
Výsledkem předchozích jednání je podpis smlouvy ve které
obec Příkazy přebírá lávku do svého vlastnictví a získává tak
možnost rozhodovat o způsobu opravy a jejího provozování.
Opravu a zprovoznění zajišťuje obec Příkazy s přispěním obcí
Střeně a Štěpánova. Do budoucna se uvažuje s radikální obnovou lávky s předpokládanou možností čerpání z dotačních
titulů.
- starosta -

SJEDNOCENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Od začátku příštího roku převezme Olomoucký kraj objednávku obcí na dopravní obslužnost v rámci veřejné linkové
osobní dopravy autobusových spojů. Zjednodušeně - nový
systém dopravní obslužnosti autobusové dopravy má za cíl
nahradit současný systém který má nedostatky z hlediska
vysokých provozních nákladů autodopravců a které se dále
přenášejí na obce v podobě doplatků za nevytížené spoje.
Předmětem změny je též nesladěnost jednotlivých spojů zajišťovaných od různých společností s dopadem na cestující, kteří

jsou plně odkázání na navazující spojení. Jedná se o dlouhodobě nepřijatelný stav, který vedení kraje hodlá řešit integrovaným systémem řízeným z centrálního dispečinku veřejné
dopravy. Nový systém vychází ze stávajících dopravních spojů
a neuvažuje se zvýšením jejich četnosti. Podle prognózy bude
pro obecní pokladnu zmíněná změna představovat cca 50%
snížení nákladů na doplatek dopravní obslužnosti což
je v případě naší obce cca 35.000,- Kč.
- starosta -

POLEMIKA - ZPOMALOVACÍ SEMAFORY
Zpomalovací semafory hit nebo propadák?
Otázkou zpomalovacích semaforů se obec zabývá ve spojitosti s výstavbou Revitalizace návsi a veřejných prostranství.
K uvedené problematice obec obdržela stanoviska od krajského dopravního inspektorátu a z ministerstva dopravy, odboru
pro bezpečnost, která nejsou v tomto ohledu pro použití semaforů příznivá. Pro názornost uvádíme článek od Ladislava
Koubka.
České silnice jsou stále bezpečnější a mrtvých na silnicích je,
v porovnání s předchozími lety, výrazně méně. Kromě obměny vozového parku a rozvoje dálniční sítě k tomu přispívají
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i dopravní opatření ve městech. Po měřeních rychlosti a retardérech se nyní staly hitem zpomalovací semafory. Samosprávy se k nim ale staví velmi rozdílně. „Před třemi lety jsme
vytvořili projekt na výstavbu zpomalovacích semaforů
v bývalých okresních městech, aby starostové malých měst
a obcí měli v reálu možnost vidět jejich funkci. Semafory byly
vybudovány plně z prostředků kraje a poté předány do provozování městům“. řekl náměstek Vysočiny Libor Joukl. Právě
na Vysočině tedy mají jasno.
„Z hlediska efektivity bereme toto opatření jako jedno
z nejúčinnějších v rámci usměrňování dovolené rychlosti
v obci“. Opačný názor mají ale někteří odborníci. „Dle našeho
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názoru je použití světelného signalizačního zařízení
k zastavování řidičů překračujících nejvyšší dovolenou rychlost nevhodné. Na tento problém existuje celá škála jiných
účinných opatření. Semafor má být navíc podle zákona užíván
v nezbytné míře a k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, což je v rozporu s popisovaným účelem použití.“
vysvětlil Pavel Tučka z brněnského Centra dopravního výzkumu.
Nemají oporu v zákoně
Zpomalovací semafory nemají oporu v zákoně o provozu
na pozemních komunikacích. „Světelnými signály se řídí provoz na pozemních komunikacích nebo se jimi upozorňuje
na nutnost dbát zvýšené opatrnosti, nikoliv zpomalování,“
souhlasí primátor Brna Roman Onderka. Právě velká města
ke zpomalovacím semaforům přistupují s rezervou. Ani Ostra-

va masové rozšíření zatím neplánuje, v současné době tam
mají pouze dva takové semafory. Podporu semaforům dávají
starostové menších obcí na tranzitních silnicích.
Starosta Osové Bítýšky Josef Mach: „Jednoznačně nejefektivnějším opatřením a posílením bezpečnosti dopravy nejen
v naší obci je vybudování obchvatu. Proto-že je to velmi finančně i časově náročné, chceme budovat kvalitní sítě chodníků a přechodů„.
Kde je pravda?
Kdo má tedy pravdu - zastánci nebo odpůrci zpomalovacích
semaforů? Bohužel to nelze posoudit. I přes euforii některých
obcí totiž není k dispozici výsledek jediné studie, která by se
jejich efektivitou zabývala.
- Ladislav Koubek -

OPRAVA NÁVSI, CHODNÍK A ÚPRAVY PŘED KD
K této akci několik čísel. Původní rozpočet dle oficiálního
výpočtu ROP (regionální operační program) činil 3 570 000 Kč
vč. DPH. V prvním kole výběrového řízení byla nejnižší podaná
nabídka ve výši 4 749 549 Kč vč. DPH, tedy o 1 180 000 vyšší.
Finančně pokrýt tuto akci znamená vydat z obecního rozpočtu
1 774 600 Kč, zbytek pokryje dotace. Takto ale vyčerpáme
všechny naše rezervní prostředky. Proto se zastupitelstvo, ve
snaze ušetřit, rozhodlo vyhlásit další výběrové řízení. Do druhého kola se nikdo nepřihlásil a ve zbrkle vyhlášeném třetím
kole přišla nabídka od jediné firmy, ale o 469 860 Kč vyšší.
Celkový výdaj z rozpočtu obce by tak vystoupal na astronomických 2 244 489 Kč.

Zajímavé je, že tuto vyšší nabídku podala firma, která se
zúčastnila prvního kola. Nevím, co za cca 50 dní zvýšení ceny
způsobilo, jaký nový náklad se na stejné akci objevil.
Můj osobní názor je, že firma pochopila, jak s akcí spěcháme
a také, že nemáme jiného konkurenčního zhotovitele. Využila
tedy situace a cenu zvýšila. Toto jednání mně připadá téměř
jako vydírání. Pokud se mám chovat jako řádný hospodář nemohu s tímto stavem souhlasit. Proto jsem navrhl, spolu
s několika dalšími členy zastupitelstva realizaci akce odložit.
Další výběrové řízení vyhlásit v době, kdy stavební firmy nebudou mít tolik zakázek a budou ochotny slevit.
- Miroslav Ševčík – člen zastupitelstva obce -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Čarodějnice
30. dubna se naše škola, mávnutím kouzelného proutku,
změnila na 1 den v „Čarodějnickou školu“. Ze všech se přes
noc stali čarodějové, čarodějnice, ježibaby a ježidědci. Tento
den jsme se nepoznávali a tak jsme se museli navzájem představit svými jmény a novými čarodějnými sídly. Také jsme se
divili, kolik nám je vlastně let.
V 10.00 čarodějnického času jsme odlétli mezi obyčejné
lidičky a abychom se na tomto výletě nenudili, uspořádali
jsme si u nějakého kopce malé závody „Ecce homo Střeň
2014“ závody do vrchu a pěkně jsme si při tom zaběhali.

Malí cestovatelé v Kutné Hoře
Dne 10. května 2014 se děti z kroužku Malého cestovatele
vypravily do Kutné Hory. Tentokrát nebylo potřeba brzy vstávat, neboť se odjíždělo vlakem až v 6:43 h. Po několika přestupech jsme nakonec dorazili do zastávky Sedlec - součásti Kutné Hory. Šli jsme ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie,
u které jsme se i vyfotili, kousek dál byl jeden z cílů výpravy –
Kostnice. Je to vlastně hřbitovní kaple, ve které vytvořil barokní architekt Santini „výzdobu“ z koster asi 40 000 lidí ze zrušeného hřbitova - obrovské lustry, erby či pyramidy. Bylo
to poněkud strašidelné, ale návštěvníků tu bylo tolik, že jsme
se tu taktak vešli. Ale v noci by tu asi nechtěl být nikdo. 
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K obědu jsme si dali chutné maso a připravili jsme se na
zahradní stánky:
„Čarodějnický kruh“, „Nejlepší košťata“, „Čarodějnické disko“
a v občerstvení „Pod jedlí“ jsme si míchali svoje čarodějnické
lektvary.
Odpoledne nám starší kolegové čarodějové připravili slavnostní odpoledne na nějakém prostoru ve Střeni, s ohněm,
špekáčky a různými soutěžemi. Společně s nimi jsme pokračovali v čarodějnickém reji až do večera.
- Alena Zatloukalová Po téhle prohlídce jsme vyrazili na dlouhý pochod přes celé
město, který jsme si zpestřovali například hledáním a sbíráním čtyřlístků. Z náměstí jsme se po svačince vydali k chrámu
Svaté Barbory a pak už následoval zlatý hřeb výletu – prohlídka v Muzeu stříbra. Zde jsme nafasovali hornické perkytle,
helmy a baterky a slezli jsme do chodeb pod městem do stříbrného dolu. Zde jsme se mohli přesvědčit, jak náročná a nebezpečná byla práce havířů. Pokud se dožili vyššího věku,
i přes různá opatření většinou časem oslepli, protože dlouhodobá práce při slabounkém plamínku jejich očím zrovna neprospěla. Některé chodby byly tak úzké a nízké, že i neotylý
člověk měl co dělat, aby bez úhony prošel.
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Po východu z dolu jsme se vraceli přes město, takže kromě
místních se lidé divili, co to jde za pochod permoníků. Nahoře
jsme vrátili hornické vybavení a následovala expozice, kde
byly např. starodávné pumpy na čerpání důlní vody, výtahy
s koňským pohonem, či zařízení na tavbu a další zpracování
stříbra až ke konečnému produktu – vyražené stříbrné minci.

Čas se naplnil a tak jsme se vlakem už za tmy vrátili ke svým
rodičům a blízkým.

Besídka pro rodiče

Vystoupení pak zakončily lidové písničky upravené přímo
na jména našich dětí – Šla Vendulka do zelí; Utíkej Šárčo, utíkej; Natálko, Natálko má a jiné lidovky. Po skončení besídky
děti rozdaly dárky svým rodičům, které si pro ně připravily
ve školní družině.
- Mgr. Martina Podolová -

Děti si jako každý rok připravily pro své rodiče dárek, který
rodičům předaly 27. května - přednesly pásmo písniček, básniček, pohádek a tanečků. Např. I. třída (1. a 2. ročník)
se představila s pohádkami Marodín a O Františku Posměváčkovi, s II. třídou pak společně secvičily taneček Beruška.

- Mgr. Martina Podolová -

II. třída (3. a 4. ročník) zahrála dvě klasické pohádky
s moderními úpravami – Červená Karkulka a Perníková chaloupka. Také se představila s tanečkem Zhluboka dýchat
a scénkou ze školy.
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V. školní olympijské hry
Pátek 30. května byl ve znamení V. školních olympijských
her. Ve II. třídě (3. a 4. ročník) jsme přivítali výpravu z Brazílie,
USA, Egyptu, Indie, Austrálie, Itálie, Švédska, Velké Británie,
také našich sousedů z Polska, Německa, Rakouska a nově
k nám zavítala výprava ze Senegalu a Japonska. Děti závodily
v různých disciplínách, např. „vzpírání“ (skládání anglických
slov z jednotlivých písmen k daným obrázkům), „běh“ (co
nejrychleji zapsat názvy živočichů či rostlin) atd. Nebyly

Olympijský den
Dne 30. 5. se jako každoročně konal v ZŠ Olympijský den.
Na úvod byly děti seznámeny s historií olympijských her,
s olympijskou vlajkou, olympijským slibem, s jednotlivými

to tedy klasické sportovní disciplíny, avšak děti v nich využívaly svoje znalosti a dovednosti, aby důstojně a s heroickým
nasazením reprezentovaly vlajky „svých“ zemí.
Hlavním cílem letošní olympiády tedy bylo dětem přiblížit
i jiné olympiády než jen tu sportovní.
Jak už to na olympiádách bývá, završením celého olympijského dne bylo vyhlášení vítězů a byly předány ceny i diplomy.
- Mgr. Martina Podolová -

disciplínami a také s měřením sil v duchu fair play. Žáci pak
porovnávali úroveň svých vědomostí získaných během celého
školního roku. Celé dopoledne bylo vyplněno jazykovými
a matematickými soutěžemi, a také sportovními aktivitami.
- Mgr. Lenka Tozziová -
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Miniházená
Naši malí házenkáři ukončili na jaře házenkářskou sezonu.
Dva turnaje, které se konaly v Litovli na ZŠ Vítězná, prověřily
naše házenkářské schopnosti a dodaly nám potřebné sebevědomí. Druhé místo v této soutěži bylo pro nás velkým úspě-

chem. Hlavním trenérem malých sportovců byl v tomto školním roce pan Kamil Kubíček, jemuž patří naše poděkování.
Pochvalu si zaslouží i všichni malí házenkáři. Nejlepšími hráči
střeňského týmu jsou Honzík Šlégl, Aďa Žatka a Marťa Valchař.
- Mgr. Lenka Tozziová -

Zastávky na naší cestě:

Školní výlet ZŠ 17. 6.
Pohádkový les je název letošního školního výletu dětí ze ZŠ.
Tento výlet přiblíží dětem zábavnou formou život, nástroje
a stavby lidstva žijícího v novověku. Děti si zažijí návštěvu farmy, krmení zvířat, pěstování rostlin, ale i soutěže o sladké
ceny. Všem dětem, které projeví zájem, bude dána možnost
projížďky na koni. Dále nás čeká cesta Pohádkovým lesem,
kde na nás bude čekat rožnovský loupežník. V prostředí krásných beskydských lesů budou děti plnit úkoly a také hledat
poklad. V druhé části výletu zavítáme do Valašského muzea
v přírodě.



návštěva farmy na Hradisku, práce s ovčí vlnou (vlastní
výrobky si děti odnesou domů), soutěže, kreslení, jízda
na koni, krmení zvířat



zřícenina hradu Rožnov s překvapením



Valašské muzeum v přírodě

Mateřská škola plná aktivit

a také nás pozval na další návštěvu. Tímto panu Pfofovi velice
děkujeme a těšíme se na další příjemné setkání.

Mateřská škola měla v měsíci dubnu a květnu velmi nabitý
program. Hned první připravovanou akcí bylo tzv. Velikonoční
tvoření, které se uskutečnilo dne 16. 4. přímo ve třídě MŠ.
Tvoření bylo určené pro rodiče s dětmi, kde si vyzkoušeli vyrobit papírovou misku ve tvaru květiny a posléze ji dozdobit
stuhou, popřípadě misku vyplnit velikonoční trávou. Druhým
výtvorem bylo velikonoční vajíčko, které se zdobilo za pomocí
špendlíků a barevných papírových dekorací. Rodiče i děti tvořili se zaujetím a svými výtvory si zajisté zpestřili velikonoční
výzdobu.

- Mgr. Lenka Tozziová -

V dalším nadcházejícím týdnu nás čekala návštěva králičí
rodiny u pana Pfofa. Děti si tímto zpříjemnily pobyt venku
a mohly sledovat nově narozené králíčky. Pan Pfof byl velice
ochotný a na všetečné otázky dětí s úsměvem odpovídal.
Po prohlídce umožnil dětem proběhání na jeho zahradě
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Následovala besídka ke Dni matek, která se konala ve čtvrtek 29. 5. Před samotnou besídkou však čekalo děti i učitelky
plno práce. Připravovaly se kulisy k pohádce, děti malovaly
portrét své maminky, vytvářely přáníčka ve tvaru květiny
a také vyráběly srdíčka ze samotvrdnoucí hmoty, které následně nabarvily a ozdobily. Každý den pilně trénovaly básničky a závěrečnou píseň.

Úterý 29. 4. bylo dnem svátečně oblečených a načesaných
dětí. Konalo se totiž třídní fotografování dětí ze ZŠ i MŠ.
Po skupinovém fotografování měly děti možnost vyfotit se i se
sourozencem či kamarádem.
Dnem „D“ byla pro děti strašidelná středa, která vyústila
ve velkolepý průvod čarodějnic. Nejprve měly učitelky
pro děti připravený program v MŠ, který střežila nejstrašidelnější a nejmocnější čarodějnice ze všech čarodějnic – Gertrůda z Gertrůdova. Děti měly za úkol naučit se tančit u ohně,
míchat lektvary, létat na koštěti a čarovat. Všechny disciplíny
zvládly děti na jedničku a tak na ně čekalo občerstvení a následný průvod po obci.

Samotný program besídky byl zaměřen na roční období,
které vždy prezentovalo jedno dítě (král či královna) a tímto
dané roční období uvedlo. Na besídce děti předvedly, co se
během celého školního roku v MŠ naučily. Nechyběla například dramatizace pohádky, různé říkanky s pohybem, básničky
a písničky. Celý program trval přibližně 40 minut a i přes malé
drobnosti se velice vydařil.
Poslední květnová sobota patřila dětem. Konal se Dětský
den, který se uskutečnil za podpory ZŠ a MŠ Střeň a SRPŠ.
Pro děti byly připravené zábavné soutěže a disciplíny, za které
byly odměněny. Na dětském dni nechybělo bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba pod vedením DJ. Úsměvy na dětských tvářích naznačovaly, že byly děti se zábavným programem spokojené.
Připravované akce ke konci školního roku
Děti z mateřské školy čeká dne 12. 6. školní výlet na hrad
Bouzov. Pro děti zde bude připraven asi 45minutový program
pod názvem „Putování s Večerníčkem“, který dětem samotnou prohlídku hradu zpestří.
Po školním výletu plánujeme rozloučení dětí se školkou, akci
s názvem „Pasování předškoláků“ a také „Spaní předškoláků
v MŠ“.

Po nabitém dubnu přichází květen a s ním první akce s názvem „Vítání občánků“. Letošní Vítání občánků se konalo dne
11. 5., tedy přímo na Den matek. Učitelky vybraly 7 dětí z MŠ,
se kterými si přichystali program. Děti po dvojicích či trojicích
recitovaly básně s náležitou tématikou a nakonec zazpívaly
indiánskou ukolébavku. Tímto bylo Vítání občánků zahájeno
a děti byly za svou píli a snahu sladce odměněny.
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SDH STŘEŇ
Co jsme tento rok zažili a na co se ještě můžeme těšit:
- 4. ledna 2014 se uskutečnila Výroční schůze SDH Střeň.
- Schůze se konala v našem místním pohostinství. Zúčastnili
se členové SDH Střeň, mladší hasiči ze Střeně a hosté. Mezi
hosty patřili zástupci sborů dobrovolných hasičů z blízkých
okolních vesnic: SDH Mezice, SDH Lhota nad Moravou, SDH
Náklo a další.
- Program výroční schůze:
1) zpráva o činnosti SDH za loňský rok
2) plán činností na rok 2014
3) Přivítání Nových členů v SDH
4) pochvala mladším hasičům za jejich píli a snahu
5) diskuse
6) závěr a malé občerstvení v podobě vynikajícího
guláše a pivečka pro dospělé, a párek a nealko
pro děti.

V zastoupení: Jaroslav Šlégl, Roman Uvízl, David Komárek,
Radek Churavý, Pavel Šlégl, Petr Frébort, Kuba Pyšný. Vybojovali 5. místo ze 7 týmů. Pozváni byli i mladší hasiči SDH Střeň,
kteří vybojovali 1. a 2. místo ze 4 týmů. V našem okrsku mají
jen dva sbory mladší hasiče a to je obec Střeň a Mezice, další
družstvo, které teprve začíná s mladšími hasiči, je obec Náklo,
které se také zúčastnilo.
- Mladší hasiči se letos účastní Ligy Olomouckého kraje
- Již jsme závodili v obci
- Loučany (4. 5. 2014), zde získalo mladší družstvo 29. místo
z 33 družstev a starší družstvo 5. místo z 24 družstev.
- Drahlov (18. 5. 2014) - umístění - mladší družstvo 17. místo
z 27 družstev a starší družstvo 15. místo z 20 družstev.
- Trusovice (25. 5. 2014) - umístění - mladší družstvo 21. místo
z 30 družstev a starší družstvo 13. místo z 23 družstev.
- Doloplazy (1. 6. 2014) - umístění - mladší družstvo 16. místo
z 34 družstev a starší družstvo 11. místo z 23 družstev.

- V sobotu 19. 4. a 10. 5. 2014 se konala v obci Velký Újezd
a Dolany hra PLAMEN.

- Nenakonice (8.6.2014) - umístění - mladší družstvo 16. místo
z 26 družstev a starší družstvo 11. místo z 19 družstev.

- Hra PLAMEN je určena pro nejméně devítičlenné kolektivy
mladých hasičů. Za naše mladší hasiče se zúčastnili: Nikča
Žatková, Terka Havlíčková, Dominik Káňa, Peťa Hůlka, Honza
Kamínek, Lenka Obšilová, Kačka Šléglová, Verča Valchařová,
Filip Obšil, Peťa Kamínek. Družstva mohou být složena z dětí
obou pohlaví ve věku do 15 let. Za každé družstvo může soutěžit maximálně 10 členů. Každý sbor dobrovolných hasičů
může sestavit i více družstev než jedno (záleží na počtu dětí).
Program hry PLAMEN sestává z: ZPV- závod požární všestrannosti, požární útok, štafeta 4 x 60 m s překážkami, požární
útok s překážkami CTIF, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic.

Další boje nás čekají a to 15. 6. 2014 v Mezicích, 22. 6. v Horce. n. Moravou, 14. 9. 2014 Nová Hradečná, 21. 9. 2014 Bělkovice - Lašťany, 28. 9. 2014 Vyhodnocení v Olomouci na náměstí.

Na závěr bylo vyhodnocení celoroční soutěže a naši mladší
hasiči získali krásné 11. místo z 22 týmů.
- Okrsek Náklo - 17. 5. 2014 nás družstvo mužů SDH Střeň
reprezentovalo na okrskové soutěži v ROZVADOVICÍCH.

SDH STŘEŇ
pořádá

28. června 2014
ZA KULTURNÍM DOMEM

HASIČSKÝ SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI
(UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU)

začátek od 10:00 hod.
10 hod.- ukázka vyproštění osob z havarovaného auta - HZS
OLOMOUC
ukázka požárního útoku mladých hasičů Sdh Střeň
(na hořící domeček)
ukázka vojenské techniky
laserová střelnice
projížďky na koních
stanoviště paintbalu
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Všech akcí se můžete zúčastnit!!!
- V sobotu 21. 6. 2014 proběhne pohárová soutěž v obci Červenka, které se naši mladší hasiči také zúčastní.
PŘIPRAVUJEME:
28. 6. Hasičský sportovní den nejen pro děti.
30. 8. 2014 Hasičskou dětskou soutěž "O Pohár SDH Střeň"
11. 10. 2014 Zájezd do Mutěnic (pochod vinohrady) Zájezd se
uskuteční jen když se naplní autobus cena 200 Kč na osobu


přihlášky na tel.722 637 058
12:30 – přihlášení do soutěží
13:00 – 15:00 hod. - soutěže pro děti
16:30 – uhašení hořícího auta - SDH TŘI DVORY
17:30 – vytvoření pěny pro děti
15 metrů vysoká skluzavka (i pro dospělé)
časy jsou jen orientační a mohou se změnit
večer hraje dj Krbec

vstupné dobrovolné
pečené sele v 15:30 hod
tombola losování v 17 hod.
po celou dobu hraje dj Krbec
občerstvení zajištěno po celou dobu akce (pivo, limo,
udírna)
italská zmrzlina belluno
Na hojnou účast se těší pořadatelé
Výtěžek z této akce bude použit pro mladé hasiče.
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TJ STŘEŇ
A ještě, abyste věděli, kdo tady Ty „banány“ všechno střílí:

Vydařené jaro……….
Tak a je konec. Nebojte, není konec Světa, jen konec další
fotbalové sezony. Sice nám ještě zbývá odehrát poslední zápas v Tršicích, ale bez ohledu na výsledek skončíme na velmi
dobrém 8. místě. Po bídné podzimní části, jsem získali hráče
na hostování, ze začátku se nám zranění vyhýbala, mančaft
se stabilizoval. To přineslo i své ovoce. V jarní části 2014 jsme
získali z prozatimních 11-ti zápasů 20 bodů!!!. Sice
v posledních kolech se zranění na nás bohužel sesypala s tím,
že na sádrovně si už dělali srandu, cože se na Té Střeni vlastně
děje, což nás donutilo sáhnout i do „rezerv“. Parta kluků, srdcařů, ale dokázala, že na Střeni fotbal hrát umíme a sportovní
nadšení žije a na další léta ještě žít bude.
Tímto bych chtěl poděkovat jednak všem hráčům, trenérovi
„bafuňářům“, personálu v bufetě a „udírníkům-makrelářům“,
ale především Vám, fanouškům a příznivcům za podporu
a pevně věřím, že v nadcházejícím, novém ročníku 2014/2015
bude pokračovat v oku fanouška dobrá kopaná, okořeněná
bodovými zisky. Děkujeme i našim partnerům, bez kterých
by byl „provoz“ fotbalu nemyslitelný.
Obci Střeň, v čele se starostou Vladimírem Kamínkem, Olomouckému kraji a Milanovi Weiserovi, jehož barvy a fasádní
omítky potřebujeme k doladění našich šaten.

Střelci Střeně
7 - Kux Jindřich
6 - Kristen Pavel
5 - Mišák Vladimír
4 - Trhlík Petr
3 - Macek Lukáš, Hůlka Petr
2 - Bičan Miroslav, Garláthy Peter, Garláthy Michal, Kamínek
Pavel, Navrátil Ondřej
1 - Havlíček Jaroslav, Kamínek David, Sáblík Milan, Slováček
Jan, Sekanina Jan, Večeřa Zdeněk, Weiser Milan
Vše podstatné najdete na našich stránkách www.tjstren.cz
V těchto horkých dnech se schlaďte jak ve vodě, tak i u pěnového studeného moku a přeji všem příjemné prožití zasloužených dovolených.
No a komu bude fotbal chybět tak Vás zvu:
Na TRADIČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ VE VELKÉ KOPANÉ
NA MÍSTNÍM HŘIŠTI
V SOBOTU 12. ČERVENCE OD 13,00 HOD.
PEVNĚ VĚŘÍM, ŽE SPOLU PROŽIJEME KRÁSNÉ SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE, SAMOZŘEJMĚ UDÍRNA
A

PEČENÉ MAKRELY NEBUDOU CHYBĚT.
- TJ Střeň, o.s.-předseda oddílu Jarda „ doktor“ Havlíček -

INFORMACE Z OBCE
Zelená úsporám
Ušetřit až polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných
domů díky programu „Zelená úsporám“ Program je zaměřen
na zateplování rodinných domů na výměnu oken, dveří
na výměnu starých neekologických kotlů. Žádat lze na Státní
fond životního prostředí do 31. října 2014.

Veškeré
informace
najdou
zájemci
na www.novazelenausporam.cz. Konkrétní dotazy na bezplatné Zelené lince 800 260 500 nebo prostřednictvím e-mailové
adresy: info@sfzp.cz.
- Převzato z info zpravodaje Priorita č.44 -

Krásnější Střeň 2014
Připomínáme občanům již probíhající soutěž Krásnější Střeň.
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. Výherci budou
odměněni dárkovými poukazy do hobbymarketu.
Kategorie soutěže: výzdoba oken a balkónů, předzahrádky,
okrasná zeleň.
- Jiří Nevima -
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