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Vychází jednou za dva měsíce

NÁKAZA

AKTIVITY OBCE

Vážení občané,

Jedním z projednávaných bodů závěrečného zasedání zastupitelstva obce
za funkční období r. 2010 – 2014 které proběhlo 18. 9. 2014, bylo přednesení závěrečné zprávy o aktivitách obce v podání starosty obce.
Zpráva představuje přehled činností
v oblastech veřejné infrastruktury, bydlení, získávání dotací, občanského vybavení, školského zařízení, obnově sakrálních staveb, zeleně, protipovodňové
ochrany, odpadů a občanských aktivit.
Jedním z témat je zkvalitnění úrovně
bydlení a využití volných kapacit stavebních míst pro bydlení. Za poslední čtyřleté období zaznamenala obec zvýšený
zájem o nezabydlené objekty v lokalitě
obce což v současnosti představuje bez
mála 100 % využívání rodinných domů.
Evidenční počet obyvatel vzrostl
z dlouhodobého průměru 540 občanů
na 605. Z tohoto počtu je 26 osob
s vyhlášeným pobytem na obecním úřadě. Územním plánem je vyčleněno
v intravilánu obce 11 zón určených pro
výstavbu
rodinných
domů
s celkovou kapacitou cca 24 stavebních
míst, ve stávající obecní zástavbě je dalších 10 stavebních míst. Přivedení inženýrských sítí je v dosahu všech stavebních zón. Zóny B2 a B3 (označení podle
nového územního plánu) o kapacitě
10 stavebních míst byly plně zasíťovány
v roce 2013.

k řešení dopravní situace na návsi,
na pořízení dopravních prvků, asfaltového povrchu na komunikaci za školou,
studii Revitalizace návsi, projekt Revitalizace návsi, pořízení světelných radarů,
opravu pomníku I. etapa, pořízení hřiště
pro děti, opravu pomníku II. etapa, na
obnovu veřejného osvětlení, na protipovodňové opatření, potvrzena je dotace
na stavební investici „Revitalizace návsi
a veřejného prostranství“, v posledních
letech využívá obec dotace na zaměstnávání osob a každoročně obec žádá
o dotace na obnovu a pořízení hasičské
techniky pro zásahovou jednotku.
Poskytovateli dotací jsou Olomoucký
kraj, Státní fond životního prostředí,
Státní fond dopravní infrastruktury,
Státní zemědělský intervenční fond,
Program obnovy vesnice, Program rozvoje vesnice, Evropský sociální fond v ČR
- Evropská unie, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Úřad práce
ČR, Sdružení obcí pro rozvoj střední Moravy.

Konkrétních aktivity jsou uvedeny
v plném znění a časovém sledu v příloze
zasedání ZO 33-014 na webových stránV oblasti získávání dotací obec zpraco- kách obce v sekci „Zasedání ZO“.
vala a podala 16 žádostí o dotace
- Vladimír Kamínek na pořízení územního plánu obce, studii

berte prosím v patrnost zvýšené riziko nákazy Weilovou žloutenkou, tzv. Leptospirózou
na břehu pískovny v Nákle. Nemoc zde šíří
nadměrné množství potkání populace. Nebezpečí hrozí zejména v místech, kdy byly
z vody na konci letní sezóny vytaženy nástupní mola, jejichž konstrukce je obalena
vodním živočichem Slávičkou mnohotvarou.
Ta slouží potkanům jako potrava. Vzhledem
k tomu, že potkán tuto nemoc vylučuje
z těla s močí, hrozí riziko onemocnění téměř
všude, nicméně v uvedené lokalitě byly
v měsíci září zaznamenána dvě nakažení
člověka
s
následnou
hospitalizací
v
nemocnici.
Z
tohoto
důvodu
se v uvedeném území připravuje speciální
deratizační opatření, které by mělo problém
řešit.
Doporučujeme tedy všem, aby při jakékoli
činnosti v uvedené lokalitě dbali zvýšené
opatrnosti a zejména při jakémkoli poranění
se bránili přímému kontaktu s povrchem,
který může být kontaminován. Nedoporučuje se ani koupání.
V případě nevolnosti, která se může projevit i za deset dnů je nutné neprodleně vyhledat lékaře a na toto riziko ho upozornit.
Onemocnění
Weilovou
žloutenkou
je v případě neléčení pro člověka smrtelné.
Více info o nemoci třeba zde: http://
nemoci.vitalion.cz/leptospiroza/

Pískovna Náklo (zdroj: http://g.denik.cz/43/ce/naklo-piskovna-plaz-1306-10_galerie-980.jpg)

- OÚ Střeň -
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KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2014
Konec zahrádkářské sezóny ve Střeni se nezadržitelně blíží,
zbývá dorýt poslední kousky zahrady a přichystat vše na příchod zimy. Logicky tak nastává čas pro vyhodnocení třetího
ročníku soutěže Krásnější Střeň.
Cílem soutěže bylo podpořit občany, kteří přispívají květinovou výzdobou a upravenou zelení k pěknému vzhledu obce.
V letošním ročníku soutěže se hodnotily tři následující kategorie:

6.
7.
8.
9.
10.

Kovářovi, č. p. 89
Kubíčkovi, č. p. 190
Gulašovi, č. p. 23
Blažkovi, č. p. 131
Drozdovi, č. p. 177

1. Truhlíková výzdoba, 2. Předzahrádky, 3. Okrasná zeleň
Odborná komise ve složení Zdena Bursová a Dagmar Holániková pracovala v období od června do září na průběžném
hodnocení. Komisi tímto děkujeme za jejich obětavou práci.
Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny domy v naší
vesnici a u každého se posuzovalo jejich průčelí, předzahrádky, balkony a okna směřující do ulice. Hodnocena byla soustavná péče o výzdobu a snaha o zkrášlení vesnice.
Letošní ročník byl ve znamení nepřejícího počasí, kdy zahrádkáři několikrát čelili silným dešťům, mnohdy až průtržím
mračen. Vlhké a nevlídné počasí poznamenalo krásnou výzdobu domů (okolí domů) a přineslo spoustu další práce.
Největší konkurence se tentokrát projevila v kategorii předzahrádky, kde se komise rozhodla vyhlásit deset oceněných
míst (z toho jedno dělené). V kategorii truhlíková výzdoba
bylo oceněno sedm míst a cenu za okrasnou zeleň přebralo
pět majitelů domů.

Okrasná zeleň
1.
Pinkavovi, č. p. 48
2.
Nejedlí, Pluskalovi, č. p. 24
3.
Havlíčkovi, č. p. 115
4.
Nedoluhovi, č. p. 123
5.
Marešovi, č. p. 118

Soutěž byla uzavřena 30. září 2013, kdy se komise shodla
na následujícím pořadí:
Truhlíková výzdoba
1.
Káňovi, č. p. 178
2.
Sedláčkovi, č. p. 18
3.
Gargelovi, č. p. 176
4.
Večeřovi, č. p. 186
5.
Schollerovi, č. p. 64
6.
Sekaninovi, č. p. 172
7.
Šléglovi, č. p. 166

Předzahrádky
1.
Nakashima, Matějů, č. p. 79
2.
Havlíčkovi, č. p. 98
3.
Dohnalovi, č. p. 7; Olšanská Iveta, č. p. 177
4.
Večeřovi, č. p. 94
5.
Medvedíkovi, č. p. 189

Poděkování patří také dalším občanům (rodinám), kteří
se na výzdobě obce podílejí aktivním způsobem jako např.:
Látalovi (č. p. 181), Kuxovi (č. p. 183), Kainarovi (č. p. 62), Kratochvílovi (č. p. 74), Fialovi (č. p. 60), Čechákovi (č. p. 41), Šebestovi (č. p. 130), Uvízlovi (č. p. 177), Lónovi (č. p. 158),
Grézlovi (č. p. 85), Uvízlovi (č. p. 120), Olšanští (č. p. 164), Sedlářová Věra (č. p. 177), Kubíkovi (č. p. 99), Dostálová Věra (č.
p. 142), Hladišovi (č. p. 161), Bartošovi (č. p. 124)), Coufalovi
(č. p. 152), Tiší (č. p. 174), Weiserovi (novostavba), Jarošovi
(č. p. 154), Gatěkovi (č. p. 29), Navrátilovi (č. p. 109), Šléglovi
(č. p. 187) a mnozí další...
Oficiální vyhlášení výherců proběhlo ve středu 8. října 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu Střeň. Odměnou za krásnou výzdobu byly poukázky na nákup zboží v OBI, symbolická
květina z rukou starosty obce a pro první tři z každé kategorie
památeční diplomy.
Jménem zastupitelstva bych rád touto cestou poděkoval
občanům za zvýšený zájem o vzhled obce a doufám,
že se budou nadále podílet na krásné výzdobě naší vesnice.
Zahrádkářům Střeně - zdar.
- Jiří Nevima, ml. -
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NÁDRAŽÍ VE STŘENI
30. října uplyne deset roků od posledního předání směny
mezi pracovníky železniční stanice ve Střeni, která tímto
ukončila svůj 93 letý provoz.
Železnice Praha – Olomouc byla uvedena do provozu v roce
1845 a trasa byla vyprojektována přes naši obec. Dlouhá léta
se snažili naši předkové zřídit pro obec zastávku. V roce 1895
ustavila obec výbor, který pověřila tímto úkolem. Po mnoha
jednáních se rozhodlo o stavbě až v roce 1911. Stavba stanice
začala na jaře v roce 1911 a již 1. října byla otevřena osobní
zastávka. Nádražní budova byla dokončena v roce 1912 a stala se tak důstojnou součástí na trati spojující Vídeň s Prahou.

Pro občany Střeně a blízkého okolí, nádraží s vedlejšími objekty hradel, znamenalo možnost získání zaměstnání
v zajímavých a zodpovědných profesích přednostů, výpravčích
a staničních dělníků. Bez mála po sto letech byl v roce 2004
z úsporných důvodů provoz ve střeňském nádraží ukončen.
Podle pamětníků je uváděno, že v průběhu let 1911 až do
roku 2004 se v místě vystřídalo až 90 pracovníků. Dnešní budova je dnes již pouhou upomínkou drážního „folklóru“, který
ve své době představovala.
- čerpáno z archválií -

ZÁVORA

DOTAČNÍ OKÉNKO
Vážení občané Střeně, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaše hlasy a důvěru, a jak jsem slíbil tak činím.
Při svém úvodním průzkumu dotačních příležitostí jsem objevil možnost, které můžete využít ještě v letošním roce 2014.
Státní fond rozvoje bydlení nabízí podporu pro mladé rodiny
formou projektu „Úvěr 150“. Jedná se o využití úvěru
až 150 000 Kč s výhodnou úrokovou sazbou 2% p.a. se splatností až 10 let.
Podmínky programu:

Výše úvěru 150.000 Kč na žadatele

úroková sazba 2 % p.a. po celou dobu splácení

doba splácení - 10 let

pro manžele či jednotlivce do 36 let

na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví
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Úvěr lze využít například na:

připojení
k
veřejným
sítím
voda, plyn, kanalizace, elektřina

plášť budovy - obvodový plášť, střecha, balkon, okna,
okapy, žaluzie

rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však
vznik bytové jednotky)

opravu nebo vybudování WC, koupelny

opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody

pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace

pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní

další modernizace vnitřního interiéru – např. dveře,
podlahy, omítky
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Výše uvedené informace jsem ověřoval přímo na Olomouckém pracovišti, kde mi potvrdili, že o úvěr je možno žádat
až do konce roku 2014. Zda bude daný projekt pokračovat
i v dalším roce, prozatím není jasné.
Více
informací
naleznete
zde
http://www.sfrb.cz/programy/uver-150/ nebo se přímo spojte s Olomouckým pracovištěm Státního fondu rozvoje bydlení.
e-mail – uver150@remove-this.sfrb.cz
telefon - pracoviště Olomouc: 585 206 121.

nost realizovat jednu nebo dvě výzvy, lze považovat pouze
za symbolický a ne zcela efektivní krok.“
Problematikou omezení produkce emisí z lokálních topenišť
v rodinných domech a bytech se zabývá také Ministerstvo
životního prostředí ve spolupráci s Evropskou unií. Pro programové období 2014 - 2020 je navržen cíl snížit emise
z lokálního vytápění domácností, avšak konkrétní podoba
programu je stále v jednání. Dále budu sledovat vývoj projednávání a budu Vás informovat.

„Nová zelená úsporám“

Možná jste všimli, že v některých krajích již proběhla řada
výzev na podání žádostí k získání dotací pro podporu výměny
kotlů o tepelném výkonu do 50 kW pro vytápění domácností
za modernější kotle produkující méně emisí, přitom
v Olomouckém kraji stále žádná. Abych zjistil stav věci, požádal jsem o informace kompetentní odbor životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín možnosti
podání žádostí do programu Nová zelená úsporám do konce
letošního roku, tj. do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin. Rozhodnutí
prodloužit termín padlo na základě průzkumu mezi odbornou
veřejností. V posledním týdnu navíc Státní fond životního prostředí ČR, který žádosti administruje, eviduje vysoký zájem
ze strany žadatelů. Za poslední týden SFŽP přijal žádosti
v hodnotě 53 milionů Kč.

Od paní Zdeňky Chytilové, asistentky vedoucího odboru,
jsem obdržel následující informace.

Veškeré informace včetně návodu Krok za krokem podání
žádosti naleznete na www.novazelenausporam.cz.

„Ačkoliv Olomoucký kraj prozatím není do této iniciativy
zapojen, již zadal autorizované osobě v oblasti ochrany ovzduší zpracování „Analýzy přínosů realizace programu na podporu výměny kotlů v Olomouckém kraji“. Z uvedené analýzy
vyplývá, že k naplnění cíle přínosů je nezbytné modernizovat
cca 21 300 ks technicky a morálně zastaralých topidel
s prohořívací konstrukcí topeniště. Dotační titul bude zřízen
v případě, že se podaří ve výše uvedeném časovém horizontu
zajistit potřebné finanční prostředky - tj. cca ½ mld. Kč.
V současné době je tento požadavek nad rámec finančních
možností Olomouckého kraje. Z hlediska zlepšení kvality
ovzduší je nezbytné projekt realizovat v celém rozsahu, mož-

Aktuálně otevřená I. výzva programu Nová zelená úsporám
umožňuje získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů
či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného
posudku nebo na zajištění technického dozoru.

„Kotlíkové dotace“

Příklady využití:
Zateplovací tepelně izolační systémy
Výměna oken a dveří
Kotle, krby, tepelná čerpadla a další
- Bc. Milan Medvedík -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naši malí školáci mají za sebou něco málo přes měsíc nového školního roku. Zakončení prázdnin a nástup do školy byly
přelomové zvláště pro děti 1. ročníku, na které čekají nové
povinnosti a úkoly. Všichni prvňáčci si však ve škole vedou
velmi dobře a zaslouží si velkou pochvalu.
Po odchodu paní učitelky Podolové na mateřskou dovolenou nastoupila na uvolněné místo p. učitelka Michaela Maitnerová z Olomouce a je třídní učitelkou 3. a 4. ročníku.

Kromě výuky nabízí škola tři zájmové kroužky: Angličtinu,
Sportovní hry a Miniházenou.
Všichni už se těšíme, jak se bude malým házenkářům pod
vedením pana K. Kubíčka dařit na podzimních a jarních turnajích v Litovli.
Uplynulé období školního roku jsme se snažili dětem zpestřit
dvěma výlety do Olomouce.
3. září jsme zavítali do Lanového centra Proud, kde mohly
děti předvést kromě jiného své horolezecké umění a 22. září
jsme navštívili Divadlo na Šantovce – koncert Jaroslava Uhlíře.
Sobota 20. září patřila nadšeným cyklistům z řad dětí, rodičů
a učitelů. Trasa vedla okolím obce – Lesánek, Březové a byla
zakončena za kulturním domem, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení – skvělé cigáro z udírny, za což si zaslouží
pochvalu pan Smékal, a také sladkosti pro děti. Ty potom
s nadšením uvítaly možnost malování na obličej, čehož
se kromě dětí ujali i někteří rodiče.
První podzimní den jsme s dětmi uvítali projektem Podzim.
Některé děti přišly oblečené v barvách tohoto ročního období
a náramně jim to slušelo. Aktovky s učebnicemi a sešity jsme
tentokrát nechali doma a místo nich jsme si donesli podzimní
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počítaly příklady s ježkem a prvňáčci malovali skokanskou
dráhu veverkám.
Projekt jsme zakončili bramborovou hrou a poznáváním
podzimních plodů se zavázanýma očima jen podle chuti.
Výsledky voleb do školské rady:
Členem školské rady za zákonné zástupce žáků pro období
školních let 2014 – 2017 byl zvolen pan Kamil Kubíček.
Přehled plánovaných akcí na 1. pololetí školního roku
2014/2015
Září






1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015
Lanové centrum Proud Olomouc (3. 9.)
Cyklistický výlet s rodiči Lesánek - Březové (20. 9.)
Divadlo na Šantovce koncert J. Uhlíř (22. 9.)
Projekt První podzimní den (23. 9.)

Říjen





plody a přírodniny, které jsme si ve třídě vystavili, poznávali je
a počítali. Děti s nadšením plnily všechny úkoly, nachystal jim
je náš podzimní kamarád ježek ve třech dopisech, které ukryl
ve třídě – skládaly myšlenkovou mapu, třídily, co k podzimu
patří a co ne, řadily slova v muchomůrkách podle abecedy,

Dopravní výchova Litovel
Volby školské rady
Dýňové odpoledne
Lampionový průvod

Listopad

Svíčkárna Rodas - výroba vánočních svíček - info
www.rodas.cz

Zahájení plaveckého výcviku
Prosinec

Čertí škola 5. 12.

Putování do Betléma - odpoledne s rodiči 16. 12.

Projekt Vánoce 16. 12.

Pečení perníčků

Povídám, povídám pohádku - divadelní představení v
ZŠ
Leden



Návštěva předškoláků v ZŠ
Zápis do 1.třídy ZŠ
- Mgr. Lenka Tozziová -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok 2014/2015 opět v novém
I tento nový školní rok přinesl v mateřské škole spoustu
změn. Dle hygienických norem musely být v mateřské škole
provedeny stavební úpravy, které probíhaly v období prázdnin.
Nejrozsáhlejší stavební prací bylo probourání zdi mezi
hernou a ložnicí.
Tímto vznikla velká
herna, do které přibyla nová vestavěná
skříň na nové postýlky a lůžkoviny, regály
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a koberec. Do umývárny přibylo jedno umyvadlo a také jeden
záchod.
Mezi další úpravy
patřila
výmalba
chodby a jídelny,
které byly obohaceny
dekorativními
prvky na zdech.
Po měsíční adaptaci na nové prostory
proběhla v mateřské
škole první akce s názvem „Týdny plné vitamínů“(29. 9. – 10.
10.). Náplní tohoto tématu bylo poznávání ovoce a zeleniny,
ochutnávky a hostiny, procvičení smyslů (zrak, čich, hmat
a chuť). Samozřejmostí byly pohybové i didaktické hry zamě-
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řené na dané téma, poznávání barev, počty, orientaci
v prostoru, reakci na signál a také rozvoj jemné motoriky
(grafomotorika, kresba, malba, vyrábění).

Bramboriády bylo vyrábění z brambor. Každý si mohl vyrobit
cokoliv chtěl (panáčka, strašáka, sluníčko, zvířátko,…) a kolik
toho chtěl. Bramborové výrobky dětí je možno vidět na výstavce v šatně. Po vynaloženém úsilí si děti samozřejmě zasloužily odměnu. Čekaly na ně chipsy, po kterých se jen zaprášilo .

Od října 7. 10. začaly opět zájmové kroužky v MŠ. Děti mohou navštěvovat pohybové hry, anglický jazyk, jógu a metodu
dobrého startu.
Rozpis zájmových kroužků:
Pohybové hry – úterý (lichý týden) od 14:45 do 15:15 h.
Angličtina – úterý (sudý týden) od 14:45 do 15:15 h.
Jóga – středa (pouze sudý týden) od 15:30 do 16:00 h. -> pouze pro předškoláky!

V rámci tohoto tématu, v druhém týdnu, proběhla
„Bramboriáda“. Děti si zkusily bramborový slalom, hrály
s nimi pohybové hry, vyplňovaly pracovní listy a hlavní částí

Metoda dobrého startu – každý čtvrtek od 14:45 do 15:15 h.
-> pouze pro předškoláky!
Kroužky jsou zcela zdarma!
- Adéla Stryková, DiS. -

VÝSLEDKY VOLEB
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných 10. 10. – 11. 10. 2014
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů

482

Počet vydaných obálek – účast voličů

297

Volební strana č. 1
Křesťanská a demokratická unie ČSL
Josef Gargela

(hlasy)
83

Volební strana č. 2
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých
Miroslav Ševčík
Volební strana č. 3
Starostové a nezávislí
Vladimír Kamínek
Jaroslav Havlíček
Bc. Milan Medvedík

6

Volební strana č. 4
Česká strana sociálně demokratická
Mgr. Jiří Nevima, Ph.D.
Dagmar Holániková

148
86

Výsledky voleb do Senátu ČR ve Střeni 17. 10. 18. 10. 2014
Účast voličů

89

Křesťanská a demokratická unie ČSL
101

MUDr. Alena Šromová

58

ANO
Ing. Jan Zahradníček
137
99
91

31
- OÚ Střeň -
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FOTOGRAFIE ZE SOUTĚŽE KRÁSNĚJŠÍ 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
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60,- Kč
90,- Kč
120,- Kč

Čtvrtina strany
Polovina strany
Celá strana

180,- Kč
360,- Kč
720,- Kč
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