OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
Vychází jednou za dva měsíce

Sobota 19. července je ve znamení nevídané podívané, kdy u příležitosti 18. kola
Hanáckého okruhu do obce přijíždí nekončící peloton historických automobilů
a motocyklů vyrobených do roku 1939.
živou skládačku Lego a je s podivem,
že žádné vozidlo nepřichází k úhoně.
Po dvou hodinách nádherné podívané
a s odjezdem poslední posádky je cítit
v ovzduší jen závan benzínu, který umocňuje předchozí zážitek. Nezbývá než se jen
těšit na příští podobnou přehlídku lidského umu a dokonalosti a popřát majitelům
vzácných exemplářů mnoho zdaru.
- Vladimír Kamínek - starosta -

Datum vydání: 19. 8. 2014

Čeká na vhodného dodavatele, jak již bylo
zmíněno v předchozím vydání obecního
zpravodaje. Od uskutečnění prvního výběru
dodavatele stavby uplynulo 6 měsíců a od
posledního - to je třetího téměř 3 měsíce.
Tento poslední výběr proběhl v měsíci červnu s tím, že dodavatel nebyl doposud schválen z důvodu vyšší nabídkové ceny, než bylo
předpokládáno. V současné době, kdy stavba již měla podle plánu probíhat, obec žádá
o posunutí termínu uzávěrky projektu. Zastupitelstvo na svém 32. zasedání ve čtvrtek
14. 8. většinou 4 hlasů rozhodlo o posečkání
na rozhodnutí od poskytovatele dotace zda
bude povoleno prodloužení termínu ukončení projektu dle požadavku obce na říjen
příštího roku. V dalším souvisejícím bodě
nebyl schválen výsledek výběrového řízení
ze dne 4. 6. 2014, pro schválení byly minoritní 2 hlasy /podrobnosti o průběhu hlasování jsou uvedeny v zápise ZO-32-014 viz
vývěska - webové stránky obce/.

ti, které musely být s ohledem na nerušený provoz v MŠ provedeny ve zkrácené
době již pěti týdnů. Naši nejmenší se tak
mohou těšit na přivítání nového školního
roku v novém a příjemném prostředí.

Ve spojitosti s plánovanou úpravou probíhá na návsi odstranění přerostlých dřevin
v místě, kde se bude nacházet chodník, přechod a parkovací místa. Vzrostlé jehličnany,
na které jsme si již během let zvykli, musely
být bohužel odstraněny též i z důvodu zasahování větví do elektrického vedení, prorůstání kořenů do zemních sítí a zdiva
a střechy objektu stavby. Vzhledem
k objemným kořenům, dodavatel plánovaných prací přeložky kabelů žádá o povolení
odstávky telefonního vedení, která proběhne cca za 1 měsíc.

- Vladimír Kamínek - starosta -

- Vladimír Kamínek - starosta -

PŘESTAVBA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V době prázdnin absolvovala mateřská
škola přestavbu místností a sociálního
zázemí, která má za cíl vyhovět hygienickým požadavkům na provoz z hlediska
kapacity žáků. Modernizace představuje
propojení místností herny a ložnice, vybavení novými mobilními postýlkami a nábytkem, v části sociálního zařízení je početní rozšíření umyvadel a WC. Ředitelství
školy tak reaguje na legislativní požadavky
pro školská zařízení, která jsou v tomto
ohledu neúprosná. Na uvedený účel uvolnila obec finanční prostředky do výše
150.000,- Kč. V konečném provedení lze
již nyní konstatovat pozitivní změnu, která
představuje využití větších prostor pro
denní aktivity dětí. Za zmínku stojí i přírůstek“ ve školní zahradě v podobě herního
prvku - síťové hrazdy. Úpravami v MŠ byli
pověřeni zejména místní řemeslníci
v oboru stavebních prací, elektro a vodoinstalace, malířské a natěračské práce,
podlahář a paní školnice Z. F., která fyzicky
i organizačně zajišťovala navazující činnos-

2014
REVITALIZACE NÁVSI

JÍZDA VETERÁNŮ

Nejen automobiloví milovníci si přicházejí na své a kdo se této akce nemohl
z nějakého důvodu zúčastnit mohl zamáčknout jen slzu. Jednou ze zastávek
na trase Olomouc – Horka na Moravě –
Skrbeň – Příkazy - Vojnice - Těšetice –
Loučany – Náměšť na Hané - Olbramice Vilémov - Bílsko - Cholina - Haňovice Nasobůrky - Litovel - Unčovice - Mezice Náklo - Střeň - Olomouc je i naše obec.
Pořadatelem této velkolepé akce je Středomoravský klub historických vozidel,
za spolupráce Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce a starostů vybraných obcí. Vzhlédnout je možné kolem
stovky modelů motocyklů a automobilů
proslulých značek jako jsou JAWA, Praga,
Aero, Škoda, Tatra, Walter, Wikov, Zbrojovka Brno a mnoha dalších zahraničních
automobilových gigantů. Přesto-že sluníčko v neúnosném pařáku nemilosrdně buší
do všeho, co se ocitá mimo stín, snáší
posádky oděné do dobových oblečků svůj
úděl velmi statečně. Hemžení vozidel
v prostoru za kulturním domem připomíná
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MEZI OBECNÍ SPOLUPRÁCE
Je tématem, které se v současné době „skloňuje ve všech
pádech“. V souvislosti s mediálně diskutovaným novým dotačním obdobím, vypracovávají regiony, městské aglomerace
a místní akční skupiny sdružující obce spolky a podnikající
subjekty, strategické dokumenty a plány. Tyto studie jsou
v obecné rovině zaměřeny na oblasti sociální, školství, odpadového hospodářství a mají být podkladem pro další kroky
směřující k vypracování konkrétních investičních záměrů
a získání dotačních prostředků. V tomto ohledu se jedná

o cílové skupiny, kterými jsou regiony a městské aglomerace
jejichž projekty jsou zaměřeny na společné záměry
s upřednostněním formy mezi obecní spolupráce se zaměřením na výše uvedené oblasti. Na zmíněné téma proběhla
schůzka zástupců obcí v Litovli jejíž hlavním výstupem byly
projednány výhledové možnosti v oblasti mezi obecní spolupráce a vůle obcí účastnit se tohoto procesu.
- starosta -

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Objekt zdravotního střediska a kadeřnictví získává nový kabát a málokdo přehlédne palmu s kočkou, která přes noc
„vyrostla“ pod okny kadeřnictví. Byť se jedná o druh, který

není původní v hanácké dědině, příjemná iluze jižanské krajiny je dokonalá.
- starosta -

OPRAVY OBECNÍCH OBJEKTŮ
Kaplička

Boží muka

Oprava kapličky se
posunuje z náročných
výškových prací do
dolních poloh. Věžička
se střechou získávají
nové nátěry a spolu
s
novou
fasádou
a špaletami slibují
čistý vzhled ladící oku.
Zbývá oprava dolních
částí, soklu a úprava
terénu.

Boží muka se probouzí
ze svého spánku, je
upraveno okolí, prořezána je lípa, původní obrázky
jsou
sejmuty
z korpusu a předány
k restaurování, provádí
se nátěry. Po zabudování srubové lávky se toto
památné místo může
pro mnohé stát příjemnou zastávkou na procházkách kolem obce.

- starosta -

- starosta -
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OPRAVA VIETNAMSKÉ LÁVKY
Vlastník lávky Magistrát města Olomouce rozhodl o opravě
Vietnamské lávky na toku Moravy mezi Stření a Hynkovem.
Zmíněný objekt je součástí stezek v Litovelském Pomoraví a je
prvkem, jenž prakticky i vzhledem přispívá k atraktivitě území.

Věřme, že obdobného příznivého osudu se dočká i Kénická
lávka v blízkosti obce Hynkova. Oprava Vietnamské lávky
je plánována na příští rok.
- starosta -

ZÁVORA
Nově zbudovaná závora na vjezdu do lesa za školou se stala
překážkou nejen pro nezvané motoristy, ale neplánovaně
i pro mnohé cyklisty. Zábranami se chrání správce proti nepovolenému odvozu vytěžených dřevin z lesa a v uvedeném místě tato bohužel brání projetí cyklistů. Podle příslibu správce
bude v nejbližší době závora zkrácena na přijatelnou délku
tak, aby byl prostor pro průjezd cyklistů bezpečný
- starosta -

ÚZEMNÍ PLÁN
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Střeň se uskuteční dne 17. září (středa) 2014 v 15.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Střeň.

vel, odboru výstavby, současně na internetových stránkách
pořizovatele (www.litovel.eu, v sekci Úřední deska) a na obecním úřadu ve Střeni.

Návrh Územního plánu Střeň je ode dne zveřejnění tohoto
oznámení k dispozici k nahlédnutí u pořizovatele na MěÚ Lito-

- starosta -
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TJ STŘEŇ
JASNĚ, STRUČNĚ, VÝSTIŽNĚ……………..
PŘÍJĎTE NÁS POVZBUDIT, BUDEME TO POTŘEBOVAT
DĚKUJI

www.tjstren.cz
- Předseda TJ Střeň, o.s. Jarda „doktor“Havlíček -

I TAK TO TEHDY BYLO …….
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INFORMACE Z OBCE
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v pátek
3. října 2014 od 16 do 17 hod. před OÚ. Odebíraný materiál:
chemické látky – barvy, ředidla, oleje, baterie, televizory,
elektronika, zářivky, ledničky, pračky. Upozorňujeme občany, že odpad si musí z vozíku přeložit každý sám.

Poplatky
Splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku za psy
na II. pol. 2014 je k 30. 9. 2014.
Splatnost poplatku za stočné za období 04/2014 - 09/2014
je 30. 9. 2014

Upozornění na množící se krádeže v obci
Obecní úřad upozorňuje občany na množící se krádeže
v lokalitě naší obce. Žádáme občany, aby si zabezpečili svůj
majetek a všímali si pohybu cizích osob po obci.

Krásnější Střeň 2014
Připomínáme občanům již probíhající soutěž Krásnější
Střeň. Cílem akce je podpořit občany, kteří přispívají květinovou výzdobou a upravenou zelení k pěknému vzhledu obce.
Celkové vyhodnocení proběhne v měsíci říjnu. Výherci budou odměněni dárkovými poukazy do hobbymarketu.
Kategorie soutěže: výzdoba oken a balkónů, předzahrádky,
okrasná zeleň.
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Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 16. 10. 2014
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (nejlépe s fotografiemi) na: obec@stren.cz
Přispívali: Vladimír Kamínek, Jaroslav Havlíček
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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