OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

ŽIVOT V OBCI
Žijeme v tradiční hanácké obci obklopené krásami chráněné krajinné oblasti
Litovelské Pomoraví. Kolem vesnice se rozprostírají lužní lesy - kus přírody, který
tvoří po několik staletí bohatství nevyčíslitelné hodnoty. Takové hodnoty je potřeba chránit a s rozvahou k nim přistupovat.
V posledních letech zaznamenáváme vynaložíme na likvidaci odpadů, tím méně
v naší lokalitě zvýšený zájem o bydlení, zbývá na další oblasti rozvoje obce.
což s sebou nese, jak pozitivní, tak i negaS mírou hluku je spojen také problém
tivní změny.
přístupu a vzájemné tolerance nás všech.
Obec se plynule rozrůstá, co do počtu Ne vždy je nutné sedat do aut, startovat
obyvatel, navyšuje svůj rozpočet a vesnice sekačky, pouštět hlasitou hudbu… Záleží
se rozvíjí po vzoru moderních, větších na přístupu a svědomí každého z nás, jak
sousedů - roste celková životní úroveň. se k této otázce postaví. Snad proto jsme
Momentálně je v obci trvale hlášeno 614 se rozhodli prožít svůj život na vesnici
občanů a nový územní plán počítá s rozvo- zbavené negativních jevů města.
jem do počtu 670 obyvatel.
Na jaře a v létě roku 2015 nás čeká realizace
projektu
Revitalizace
návsi
a veřejných prostranství obce Střeň. Nové
zastupitelstvo obce schválilo na svém
2. zasedání výběr dodavatele. Vítězem se
stala firma Horstav, spol. s r. o. s nejnižší
nabídkovou cenou 5 414 194,53 Kč
(včetně DPH).
V následujících letech bude rozvoj obce
úzce spjat s možnostmi využívání dotačních příležitostí. Zastupitelé počítají se
zapojením občanů při výběru priorit
v oblasti investic - např. formou veřejné
ankety.

Zhoršené ovzduší v obci se dá částečně
napravit tříděním odpadu v domácnostech a dostatečnou péčí o topeniště a
komíny. Po obci funguje sběr plastů, k
dispozici jsou kontejnery na sklo, papír
(nepříliš využívané), oděvy, kompostovaZávěrem mi dovolte poděkovat bývalételný bioodpad. Do budoucna počítáme s mu starostovi panu Vladimíru Kamínkovi
rozšířením a zkvalitněním možnosti třídění za dlouholeté úspěšné vedení obce a za
odpadů.
spoustu přínosné práce pro občany StřeK zamyšlení je samotná problematika ně.
produkce odpadů. Čím více prostředků
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Vychází jednou za dva měsíce

Na druhou stranu to s sebou přináší také
řadu nepříznivých jevů. S ohledem na
možnosti vytápění se zhoršuje ovzduší v
obci, zvyšuje se zatížení vesnice odpadem
a míra hluku v obci také pomalu narůstá.
Ne všechny problémy mají jednoduchá
řešení, ale pokud si to uvědomíme včas,
můžeme tyto trendy zvrátit.
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- Jiří Nevima, starosta-

do rukou se vám dostává poslední číslo střeňského zpravodaje v tomto kalendářním roce.
Jak rychle čas běží, je nejlépe vidět na dětech.
Jen se člověk naděje a rok uteče jako voda.
Z malého miminka je najednou chodící človíček, který vyžaduje stále větší pozornost
a péči
Stejně jako dítě vyžaduje pozornost i obec.
Bez péče a starosti svých občanů strádá. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se o naši
krásnou obec starají a investují do ní čas
a prostředky. Záleží jen na nás občanech, jak
moc se budeme chtít o naše společné dítě „obec Střeň“ všichni starat.
Hezkým příkladem zájmu o obecní dění je
příprava poslední obecní akce „Rozsvícení
vánočního stromu“. Na organizaci se podílely
všechny složky v obci a připravily společně
krásnou předvánoční atmosféru. Poděkování
patří také všem dětem ze ZŠ a MŠ Střeň, které nám pomohly vyzdobit vánoční strom před
kulturním domem.
Mým přáním je žít a pracovat v obci, kde si
lidé vzájemně pomáhají, věří si a jsou si oporou. Možná je to v dnešní době naivní přání,
ale bez ideálů nelze plnit velké cíle. V dědině
se skoro všichni známe a o to víc věřím, že se
to může postupem času dařit.
Závěrem bych vám chtěl popřát krásné vánoční svátky plné rodinné pohody a v novém
kalendářním roce 2015 hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
- Jiří Nevima, starosta -

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje
Obecní úřad Střeň
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ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Na druhou adventní neděli dne 7. 12. 2014 proběhla před
kulturním domem již tradiční akce Rozsvěcování vánočního
stromu. Jako každoročně se na ni nejvíc těšily všechny děti,
které se nemohly dočkat, až si společně se svými rodiči a prarodiči odpočítají ten tolik očekávaný okamžik - rozsvícení stromečku.
Příjemnou předvánoční atmosféru nám připomínaly malé
dřevěné prodejní stánky svátečně a nápaditě vyzdobené. Je
třeba tentokrát pochválit i počasí, které snad mělo jen jednu
vadu na kráse, že nás ošidilo alespoň o symbolické poletování
sněhových vloček připomínající zimní čas. Ale úsměv na tváři
a dobrou náladu to nikomu nevzalo a opravdu v hojném počtu jsme se zas jednou měli možnost sejít, poklábosit, zahřát
se punčem, svařákem, horkým ovocným nápojem, čajem nebo si smlsnout na něčem sladkém či slaném. Dokonce jsme si
mohli zakoupit k vánocům neodmyslitelně patřící adventní
věnec a vyzdobit si tak svá obydlí. Velmi příjemné bylo teplo
sálající ze zapůjčených plynových ohřívačů, u nichž jsme se
postupně prostřídali.
Radost všem udělal doprovodný program dětí základní a
mateřské školy, který sklidil zasloužený úspěch. Dětičky nám
moc pěkně zazpívaly vánoční koledy spolu se členy Senior
klubu a postupně se k nim přidávali i další diváci. Po vystoupení byly odměněny sladkým marcipánovým tučňákem.

Celá akce vyvrcholila vystoupení Smíšeného pěveckého sboru z Příkaz, kdy parta třiceti dobře naladěných zpěváků přivezla do Střeně skvělou náladu a vánoční atmosféru v podobě
směsice koled a svátečních písní zazpívaných výhradně v hanáčtině. Pod vedením sbormistrině Mgr. Navrátilové Ivety z
Litovle zazněla i originálně hanácky otextovaná Tichá noc, za
kterou jim opravdu upřímně moc děkujeme. Mimo jiné sboristé obdivolali prostorný sál našeho kulturního domu a vzkazují: „Lébi se nám ten váš kulturák a rádi be sme si v nim přejele zas někde zapět te naše hanácky pěsničke!“
Velký dík patří všem střeňským spolkům – basketbalistům,
hasičům, sokolům a SRPŠ, dále ZŠ a MŠ za pěknou výzdobu
vánočního stromu a jejich milé vystoupení, členům Senior
klubu a všem, kteří se zapojili a jakkoliv přispěli ke zdárnému
průběhu obecní akce.
V neposlední řadě je také třeba poděkovat všem obyvatelům Střeně za jejich hojnou účast, vánočně vyzdobené domy a
jejich okolí připomínající blížící se nejkrásnější svátky v roce.
Velký dík patří i sdružení MAS Moravská cesta z Červenky,
které nám zapůjčilo dřevěné prodejní stánky a plynové ohřívače.
Všem Střeňákům přeji pohodové Vánoce, dětem bohatého
Ježíška a úspěšný rok 2015 .
- Dagmar Holániková -
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Ozvěny z rozsvícení vánočního stromu…
„Sice jsme toho z prodejního stánku moc neviděli ani neslyšeli, ale akci hodnotím kladně. Upřímně řečeno jsme nečekali
takovou poptávku po papu, takže příští rok musíme nakoupit
více párků i rohlíků. Svařák vyšel, nakonec jsme prodávali i čaj
s rumem. Myslím, že každý stánek měl svou originalitu a to
bylo moc dobře, protože si snad každý účastník uzobnul a upil
co mu bylo zrovna po chuti. Osobně děkuji Karlovi Weiserovi
a Jarynovi Frantíkovi při obsluze a vzhledem k tomu, co sokol
to hasič, tak všem těm, kteří pomáhali při přípravě"

Akce rozsvícení vánočního stromu přinesla do naší obce skvělou a nevšední vánoční atmosféru. Snaha udělat vše pro to byla
určitě znát a o to víc nás všechny těšil i velký počet zúčastněných.
Děkujeme všem, kteří si přišli zpříjemnit vánoční čas ať už vychutnáním si dobrého jídla a pití, pobavením se s přáteli a nebo
přispěním na dobrou věc zakoupením si výrobků našich dětí.
Všem přejeme krásné Vánoce!
- spolek SRPŠ -

- Jarda „doktor“ Havlíček -

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci Střeň letos
nabídlo kromě pohodové adventní atmosféry také malé trhy
a bohatší kulturní program. Stánky měly na starost místní
spolky a sdružení, které návštěvníkům nabídly občerstvení
formou horkých nápojů, teplých pokrmů a vánočních cukrovinek. O kulturní program se postaral smíšený pěvecký sbor
z Příkaz a děti naší mateřské a základní školy. Díky hojnému
počtu lidí, vyprodanému sortimentu stánků a krásnému doprovodnému programu hodnotím akci jako velmi povedenou.
Za sportovní skupinu Střeň Streetball bych chtěl poděkovat
všem kteří se podíleli na organizaci akce a návštěvníkům za
jejich účast.
Přeji všem radostné Vánoce a krásný nový rok 2015.
- Petr Němeček ml. -

POSLEDNÍ SLOVO REVÍRNÍKA
Obec Střeň je proti ostatním obcím Hané svojí polohou specifická. Byla v minulosti založena v lužních lesích a i přes postup civilizace tomu tak do dnešní doby zůstalo. Tato skutečnost má pro obyvatele podle mentality své výhody i nevýhody.
Od založení Střeně les poskytoval osadníkům obživu pro
sebe i domácí zvířectvo. Postupem času toto přešlo na příležitostnou nebo trvalou pracovní příležitost, kdy místní zemědělci byli v zimním období zaměstnaní při těžbě dřeva, vlastníci
koní při jeho odvozu. Nástupem mechanizace se zaměstnanost částečně změnila. Po celý čas až do dnešní doby však
"Střeňáci" v lese pracovali a stále pracují. Nejvíce zaměstnaných občanů Střeně bylo v období let 1965 – 1990, kdy lesní
závod mimo klasických lesních prací provozoval bažantnici.
Toto byla pracovní příležitost zejména pro důchodce při krmení, odchovu bažantů, údržbě zařízení a při honech.
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Lesní porosty byly také zdrojem paliva pro vytápění rodinných domů. Získávání paliva samovýrobou se v obci trvale
zabydlelo. Střeň je v širokém okolí jedinou obcí, která není
plynofikována, odpovídá tomu tedy i množství vytěženého
paliva. Skládky dřeva se nedají nacpat do plynových zásobníků, proto ke koloritu obce neodmyslitelně patří hranicové
opevnění ze všech světových stran. Obzvláště západní strana
od "Boukalového" je pro některé návštěvníky nebo přijíždějící
cykloturisty přímo šokem.
Pokud toto převedu do čísel, tak po dobu mého revírničení
od roku 1992 prokouřilo se střeňskými komíny tolik dřeva, na
které by se muselo vykácet odhadem 17 - 20 ha zralého lesa.
Na druhou stranu je třeba konstatovat, že změna paliva z uhlí
a kalů právě na dřevo se kladně podepsala na místním ovzduší. Pradlenám začaly chybět saze uchycené na sušícím se prádle.
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Fořti, nadlesní, polesní, revírníci. To jsou od dob Lichtensteinů do dnešní doby funkce vedoucích pracovníků venkovního
lesnického provozu.V každé době musela spolupráce mezi
lesníky a usedlíky lépe nebo hůře fungovat.

1. 1. 2015 rozšířím řady místních důchodců. Zvlášť bych chtěl
poděkovat za dlouhodobou spolupráci svým předchůdcům
polesným na Březové a ve Střeni panu Janu Šubovi a Jiřímu
Kučerovi.

Já jsem pracoval pro místní lesy od roku 1974 na funkcích
technika polesí, polesného a po reorganizaci lesů v roce 1992
jako revírník. Po dobu těchto zhruba 40 let došlo k negativním
projevům občanů jako pytláctví nebo vyvážení odpadů do
lesa. Toto bylo vidět na snímcích z fotopastí umístěných za
drážním přejezdem a na betonce v Zalásku, kdy jsme se nestačili divit, kdo z občanů tam byl vyfocen. Jinak mohu konstatovat, že spolupráce s vámi občany byla dobrá.

Mrzí mě, že odcházím v době postupující jasanové kalamity.
Podle odborných odhadů se dá předpokládat, že jedna z hlavních dřevin v průběhu několika desítek let z našich lesních
porostů téměř vymizí a bude následovat dřevinu jilm (břest).

Za toto bych vám všem chtěl poděkovat a využít této příležitosti se s vámi "Střeňáky" jako revírník rozloučit, protože od

Rychlík lesnického provozu se nezastaví a pojede dál, tak
zbývá jen seznámit vás s novým revírníkem, kterým bude kolega Hetman Jiří s bydlištěm trochu vzdáleným ve Staměřicích. Telefon 725 257 382. Dle potřeby bude k zastižení v kanceláři v podkroví budovy hájenky ve Střeni.
- Josef Vyroubal, revírník Lesů České republiky -

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I v letošním roce naši obec navštívil Mikuláš se svou skupinou andílků a čertíků. Všichni společně navštívili celou řadu
dětí a Mikuláš všechny spravedlivě odměnil. Děkujeme za
nadílku Michalu Frankovi, Michale Kainarové, Janě Plavnické,

Janu Dohnalovi, Pavle Dohnalové a Matěji Tichému. Věříme,
že v příštím roce k nám Mikuláš zase přijde s celou skupinou.
- Milan Medvedík -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Návštěva svíčkárny
Dne 19. 11. se děti z MŠ a žáci ze ZŠ vydali na výlet do Olomouce. Cílem našeho výletu byla svíčkárna Rodas
v olomoucké části Holice. Hned po příchodu se děti seznámily
s postupy barvení svíček a pod jejich rukama vznikala hotová
umělecká díla. Ta si potom děti navzájem předváděly a opravdu se měly čím chlubit.
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I my, dospělí, jsme se do výzdoby svíček s chutí pustili, ale
nutno přiznat, že na výtvory našich prcků jsme vážně neměli . Dalším zajímavým úkolem bylo plnění lahviček koupelovou solí, což se setkalo opět s velkým ohlasem, to byla vůně!
A těch dárečků, co jsme vezli domů!
Na závěr nám majitel svíčkárny pan Zavadil předvedl své
obří papoušky ara Boba a Rozárku, které vypustil z klece a tak
létali nad našimi hlavami. Našli se mezi námi i odvážlivci, kteří
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se jich nebáli. Den ve svíčkárně byl zkrátka moc prima a pobyt
zde si určitě zase někdy zopakujeme. Doporučujeme všem!
- Lenka Tozziová -

Mikulášská nadílka
Stejně jako každý rok, tak i letos nás ve škole navštívil Mikuláš, usměvavý andílek a strašidelný čert.
Přišli za námi již ve čtvrtek 4. 12. dopoledne a děti je očekávaly s velkým napětím. Naši „hosté“ nejprve zavítali mezi děti
v mateřské škole. Čert si na zlobivce donesl velký pytel,
z něhož visely nohy některého ze zlobivých dítek snad prý
z cizí školy, a anděl si naopak nesl košíček se sladkou odměnou. Děti po pravdě odpovídaly na Mikulášovy otázky zda byly
hodné, jestli poslouchaly paní učitelky, jestli všechno, co jim
připraví paní kuchařka, sní, a také zda není nějaký hříšník mezi
zaměstnanci školy. Nakonec od anděla dostali všichni sladkou
odměnu a na památku se společně vyfotili.

Mikuláš a jeho pomocníci také nezapomněli na děti
v základní škole. Navštívili obě třídy a děti jim zazpívaly a
přednesly básničky. Popovídali si o tom, jak strašné je mít
doma či ve škole zlobivé dítě, které může být odvlečeno do
pekla. Každý se pak zamýšlel sám nad sebou, jak na tom se
zlobením a posloucháním vlastně je a jestli si má připravit věci
na cestu do pekla. Mikuláš nakonec zhodnotil chování našich
dětí za vcelku dobré , rozdal sladké odměny a slíbil, že si
zase za rok přijde zkontrolovat, jak děti svoje sliby dodržely.
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Děkujeme Mikulášovi a jeho partě, že ani letos na naše děti
nezapomněl a poctil je svou návštěvou!!! Těšíme se na příště!!!
- Lenka Tozziová -
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Házená
Již třetím rokem se snažíme s našimi žáky zdatně reprezentovat naši školu a obec ve „Školní lize miniházené“. Školní liga
miniházené je systém turnajů, kde se v tříčlenných skupinách
střetávají žáci (oddíly) stejných věkových kategorií. V letošním
ligovém ročníku 2014/2015 nám los opět přisoudil do skupiny
základní školy Vítězná Litovel a Pionýrů Uničov. Podzimní část
soutěže se odehrávala ve dvou termínech a to 10. a 25. listopadu. To nás lehce zaskočilo, protože jsme za sebou měli jen

v tomto turnaji vstřelili Honzík Š. a Adam Ž., v brance nám
pomohl Marťa V. 25. listopadu však naše řady zdecimovala
„marodka“ a ranní řada u autobusu klesla na 7 zmrzlých házenkářů. Soupeři s námi také tento den neměli slitování a
připravili si na nás větší a lepší házenkáře. Zejména Litovel
nepřešla s lehkostí naši minulou výhru a vytasila velmi zkušené hráče. Ten den nám opravdu scházely góly od Honzy Š. a
proto jsme prohrály o dvě branky, když Honzík K. v brance

marně nastavoval svoje tělo střelám, aby to nebylo ještě horší. S Uničovem jsme však zabojovali a podařilo se nám vyhrát.
Nejlepším naším střelcem v tomto turnaji byl Adam Ž.
pár tréninků v říjnu a zkušenosti z minulých turnajů nám říkaly, že nejlepší opravdu nejsme. Zejména ZŠ Vítězná nám naháněla obavy, neboť od ní jsme v minulosti dostávali největší
příděl branek a na hřiště (do haly) kam jsme jeli, hraje Tatran
Litovel Extraligu házené. 10. listopadu se ale naše obavy na
hřišti rychle rozplynuly. První zápas s Litovlí jsme jednoznačně
vyhráli a druhý zápas s Uničovem, jakožto „slabším soupeřem“, byl pro nás bezproblémový. Nejvíce gólů za náš tým

Návštěva dopravního hřiště v Litovli:
Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity
v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně
vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do
výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Chtěli bychom tímto poděkovat: Ráďovi Š., Tomikovi V.,
Ondrovi G., Davidovi H., Gábí G., Víťovi V., Marťovi V., Honzíkovi K., Honzíkovi Š., Aďovi Ž. a Aďovi S. za jejich snahu při
běhání za házenkářským balonem a za jejich skvělou a úspěšnou reprezentaci naší školy a obce.
Jim a Vám všem ostatním přejeme pevné zdraví, krásné Vánoce a splněné sny v roce 2015.
- Alena Zatloukalová, Kamil Kubíček -

Ministerstvo dopravy – BESIP usiluje o co možná největší
zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Dopravní výchova se skládá z 5
hodin teoretické výuky, kterou děti mohou absolvovat s lektorem dopravní výchovy přímo ve škole nebo na dopravním
hřišti. Následuje dalších 5 hodin věnovaných praktickému
výcviku na dětském dopravním hřišti.

Dne 8. 10. 2014 jsme se s žáky 4.ročníku zúčastnili výcviku
na dopravním hřišti v Litovli. Žáci si výcvik velmi užili - zejména praktickou část, kde mohli jezdit po dopravním hřišti na
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kole již podle dopravních pravidel, která se naučili
v teoretické části dopravní výchovy.
Další výuka dopravní výchovy bude probíhat dne 10.12.2014
přímo v naší škole ve Střeni. Navštíví nás pan/í lektor/ka, která nás provede další teoretickou částí dopravní výchovy. Tato

Co je to advent
Slovo advent latinsky znamená "příchod" začíná 4 neděle
před Štědrým dnem.

aktivita bude na jaře 2015 zakončena zkouškou, přičemž ti
žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě po dětském dopravním hřišti, získají tzv. ,,Průkaz cyklisty“, na který se už
moc těší. 
- Michaela Maitnerová víry v bohatství. V tento den bývaly průvody a Mikulášské
trhy, kde se prodávaly různé předměty, svíčky, vyřezávané
dřevěné výrobky a hračky, kůže a kožešiny, masné výrobky ze
zabijaček a také perníky.

Názvy adventních nedělí:
První adventní neděle - železná neděle
Druhá adventní neděle - bronzová neděle
Třetí adventní neděle - stříbrná neděle
Čtvrtá adventní neděle - zlatá neděle
Adventní věnec
Je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému
odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce
ze jehličnatých větví ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní
neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více, v
závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě
vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány
adventní věnce jsou používány k ozdobení vchodových dveří.
Klasické adventní věnce byly zavěšované na stuhách, v posledních letech (počátek 21. století) je nahradily věnce které
se kladou přímo na svátečně upravený stůl.
V tomto období se pradávné obyčeje proplétají s církevními - křesťanskými tradicemi. Zmíním se o některých zvycích a
pranostikách, které toto období provází. Některé se dodržují
do dnes, ale některé vymizely úplně.
Na svatého Martina - 11. 11. bude dobrá peřina. Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
Svatá Kateřina - 25. listopadu na blátě, Vánoce na ledě (a
obráceně)
Na svatého Ondřeje - 30. listopadu se svobodné dívky táží,
jestli se do roka provdají. O půlnoci dívka šla na dvůr, jestli se
z kurníku ozval kohout, děvče se vdá, když se ozvala slepice,
musí ještě se svatbou počkat.

Ve ŠD každým rokem na konci listopadu pravidelně pečeme
perníčky. Rodiče donesou těsta a my s dětmi někdy modelujeme, ale hlavně vykrajujeme a pečeme perníčky, které si sami
další týden zdobíme. Modelovali jsme hlavy čertů, perníkový
zvon jako ozdobu na zavěšení, jeden rok jsme dělali perníkového adventního kapra a v loňském roce adventní perníkový
věnec. Pravidelně pečeme perníkovou chaloupku a perníčky,
které si děti napekly, nám slouží jako adventní kalendář. Každý den děti dostávají perníky až do Vánočních prázdnin. Poslední léta se do pečení a zdobení perníků zapojují i rodiče,
kterým touto cestou děkujeme za pomoc.
S dětmi přejeme všem krásné prožití období adventu.
- Alena Zatloukalová -

Na sv. Barboru (4. 12) se trhají "barborky"- větvičky ze stromů a keřů. Když před vánocemi pěkně vykvetou, je to dobré
znamení, že dívka se provdá do roka. Dříve také chodívaly
Barborky vesnicemi a rozdávali sušené ovoce, oříšky hodným
dětem.
Den svatého Mikuláše (6. 12.) je vám všem dětem známý i
dnes. Kdo byl svatý Mikuláš, znáte asi už méně.
Sv. Mikuláš byl skutečný člověk, který se narodil v roce 250 v
rodině zámožných křesťanů. Pomáhal potřebným a rozdal
svůj majetek. Nechtěl za to od lidí ani vděčnost. Vydal se jako
poutník na cestu do Palestiny. Byl taky ve vězení, protože za
římského císaře Diokleciána byli křesťané pronásledováni.
Mikuláš se stal biskupem. Je uctíván od 13. století. Pověsti mu
přisuzují různé vlastnosti. Původně chránil rybáře a námořníky, pak jako ochránce dětí před nemocemi, symbol štědrosti a
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od minulého vydání občasníku proběhlo v mateřské škole
velké množství akcí.
Jako první bych se zmínila o divadelním představení
s názvem „Pinocchio“, které proběhlo 20. 10. v Divadle na
Šantovce v Olomouci. Děti se do divadla těšily a podle očekávání nebyly zklamané. Představení bylo velice zajímavé i tím,
že v něm působila loutka „Pinocchia“ v životní velikosti. Herci
byli vtipní a dokázali děti vtáhnout do děje například i přímým
kontaktem Pinocchia s dětmi. Cestou z divadla byly děti plné
dojmů a ve školce si své dojmy nakreslily.

Den s datem 31. 10. připadá na Halloween, který jsme ani
letos v MŠ neopominuli. Děti přišly v kostýmech dýní, koster,
strašidel a dokonce nás navštívila i bílá paní. Pro děti byl připraven program, kterému předcházelo vyprávění o Halloweenu. Vše bylo zakončeno halloweenskou hostinou, kde byly
dětem nabídnuty chipsy a tyčinky a také speciální pomerančový nápoj.
Pouze 3 dny na to následovala tradiční akce, která
k podzimu neodmyslitelně patří. Jednalo se o dýňové odpoledne s rodiči. Samozřejmostí jsou dýně, nástroje k dlabání,
kreativita a silné ruce. Rodičům asistovaly jejich děti, které se
dlabání dýní zhostily na výbornou. Po konečné úpravě byly
dýně přeneseny na školní zahradu, čímž vznikla pestrá výstava.

Po čtvrtečním dlabání dýní nás čekala taktéž tradiční akce –
lampionový průvod. Před samotným průvodem po obci byly
dýně rozsvíceny. Pedagogové a rodiče s dětmi se tradičně
sešly na „Trávníku“, kde průvod zahájil svou cestu. Pokračovalo se k pomníku válečných obětí a dále k ZŠ a MŠ. Zde byl cíl
průvodu, kde bylo pro děti připravené překvapení. Podával se
párek v rohlíku a k zahřátí čaj. O občerstvení se postaral pan
Miloslav Sedláček, kterému touto cestou děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
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Začátkem listopadu jsme společně se ZŠ naplánovaly výlet
do svíčkárny Rodas v Olomouci, který se uskutečnil dne 19.
11. Od školy jsme vyrazili autobusem, který nás dopravil až na
určené místo. Svíčkárna je rozdělena na 2 místnosti. V první
místnosti jsou tvořivé dílny a ve druhé se nachází obchod, kde
si můžete zakoupit různé výrobky. Děti byly rozdělené do skupin, aby se postupně vystřídaly a nepletly se mezi sebou. Některé děti začaly tvoření koupelovou solí, kdy bylo jejich úkolem naplnit plastovou lahvičku různými barvami soli. Každá
barva měla jiné aroma a sloužila k danému účelu (např.: na
poúrazové stavy, revma, relaxaci atd,). Další částí tvoření
v těchto dílnách byla výroba 2 svíček. Děti dostaly bílou svíčku, kterou obarvily voskem, následně ji voskem ozdobily a
poté jim byla dárkově zabalena. Výlet do svíčkárny byl výborným zpestřením, jelikož takovou akci děti ještě nezažily. Návštěvu svíčkárny Rodas vřele doporučujeme rodičům s dětmi i
široké veřejnosti.
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z tohoto stánku budou použity k organizaci dětských akcí
(maškarní ples, diskotéky, Velikonoce, atd.). I přes chladnější
zimní večer odcházeli všichni s plným bříškem a úsměvem na
rtech.

Následující den, tedy 20. 11., proběhlo v MŠ vánoční focení.
Stejně jako minulý rok měly děti možnost vyfotografovat se
i se sourozencem(ci), který MŠ ještě nenavštěvuje. Paní fotografka je velice milá, ochotná a dětem se věnovala s láskou a
péčí. Děti byly nastrojené a upravené, aby na fotografiích vypadaly co nejlépe. To se jim samozřejmě vyplatilo, jelikož fotografie jsou podle očekávání opět nádherné.
Listopad nám utekl jako voda a vy už určitě víte, která akce
následovala. Ano, máte pravdu. Byl to očekávaný den, ze kterého mají některé děti strach – Mikuláš. Letos k nám dorazil
Mikuláš se svými věrnými pomocníky, andělem a čertem, již
4. 12.. Mikuláš měl na listině spoustu hříšníků, kteří slíbili, že
se polepší. Děti Mikulášovi zazpívaly písničky a poté je anděl
odměnil balíčky se sladkostmi.

Poslední akci, kterou bych zmínila je rozsvícení vánočního
stromečku, které připadlo na druhou adventní neděli. Jako
každoročně se pěveckého vystoupení zhostily děti ze ZŠ a také
k nám zavítal smíšený pěvecký sbor z Příkaz. Letošní rozsvícení stromečku bylo pojato velkolepěji než v předešlých letech.
Během chvilky vznikl před obecním úřadem vánoční jarmark,
který nám navodil vánoční atmosféru a připomenul blížící se
Vánoce. Podávaly se zde teplé i studené nápoje - tradiční vánoční punč, nově i dětský punč, svařák, čaj, horká čokoláda,
kofola a míchané nápoje. K zakousnutí byl párek v rohlíku,
bramborák či hranolky. U dalšího stánku byla možnost zakoupení výrobků dětí z MŠ i ZŠ, adventních věnců, cukroví a perníků. Ceny byly symbolické a utržené finanční prostředky
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- Adéla Stryková -
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SDH STŘEŇ
Sdh Střeň Vás zve na Hasičský ples který se koná v sobotu
17.1. 2015 v sále kulturního domu. K tanci a poslechu hraje
skupina FUNNY MELODY -

Mladí hasiči Sdh Střeň a jejich celoroční snažení:
Byli dny kdy nám bylo horko ,někdy naopak zima, ale
vždy naši mladí bojovníci zabojovali a zde jsou výsledky jejich
snažení. Tohle vše naši mladí bojovníci společně s vedoucími
za celý rok 2014 zvládli. A kdo se účastnil:
za Mladší hasiče: Adam Sigmund, David Havlíček, Vlastimil
Drozd, Šárka Vymlátilová, Martin Káňa, Michaela Látalová,
Honza Šlégl
za Starší hasiče: Dominik Káňa, Petr Hůlka, Lenka Obšilová,
Veronika Valchařová, Petr Kamínek, Filip Obšil, Nikola Žatková, Honza Kamínek, Tereza Havlíčková, Kateřina Šléglová.
Za vedení: František Obšil, Roman Uvízl, Radek Churavý,
Irena Drozdová, Alena Zatloukalová, David Komárek
sobota: 19. 4. - Hra Plamen - štafeta CTIF, PÚ CTIF Velký
Újezd
neděle: 4. 5. - Ol.Liga ml.hasičů - pořadatel - SDH Loučany MH čas 34,46s 29 místo z 32 družstev SH čas 16,59s 5místo z
25 družstev
sobota: 10.5. - Hra Plamen - PÚ, štafeta dvojic, štafeta 4 x 60,
J60. 69 bodu a 11 místo z 22družstev
sobota: 17.5. - pořadatel obec Rozvadovice - přizvání na mužskou soutěž. Děti obsadili MH 1 místo a starší hasiči 2 místo, s
celkového počtu 6 družstev
neděle: 18. 5. - Ol. Liga ml. hasičů - pořadatel - SDH Drahlov MH čas 23,83s ,17 místo z 27 družstev, SH čas ,18,95s 15místo
z 20 družstev
neděle: 25. 5. - Ol. Liga ml. hasičů - pořadatel - SDH Trusovice
- MH čas 25,37s, 21 místo z 30 družstev, SH čas, 20,71s 13
místo z 23 družstev

sobota: 21. 6. - Pohárová soutěž - pořadatel - SDH Červenka MH 2 místo a SH 1místo
neděle: 22. 6. - Ol. Liga ml. hasičů - pořadatel - SDH Horka
nad. Moravou - MH čas 22,45s, 23místo z 33 družstev, SH čas
15,19s, 5 místo z 22 družstev
sobota: 28. 6. - Hasičský sportovní den - pořadatel - SDH
Střeň -ukázka vyproštění lidí z havarovaného auta HZS Olomouc, MH a SH předvedli požární útok na hořící objekt s třemi
proudnicemi. Ukázka vojenské techniky. Soutěže pro děti v 9
disciplínách - účast 78 dětí
neděle: 27. 7. - akce - Výlet s raftem na Náklo
sobota: 30. 8. - Pohárová soutěž - pořadatel - SDH Střeň - MH
čas 20,47s, 3 místo z 6 družstev, SH čas 19,57s, 5místo z 6
družstev
neděle: 14. 9. - Ol. Liga ml. hasičů - pořadatel - SDH Nová Hradečná - MH čas 19,72s, 9 místo z 27 družstev, SH 17,54s, 10
místo z 20 družstev
neděle: 21. 9. - Pohárová soutěž - pořadatel - SDH Bělkovice/Lašťany - pouze straší a nedařilo se -poslední místo
neděle: 28. 9.- Ol. Liga ml. hasičů - Závěrečné vyhodnocení
na horním náměstí v Olomouci. MH celkový počet bodů 11,
umístění: 15.místo z 41 týmů. SH celkový počet bodů 26,
umístění 10 místo z 29 týmů
sobota: 11. 10. - Hra Plamen - začátek soutěže - Branný závod
požární všestrannosti - trať 3km -6 stanovišť, nejvíce bylo
možné získat 105 trestných bodů. Naši SH získali 17 trestných
bodů a získali 16 místo z 41 družstev
sobota: 1. 11. - brigáda - úklid klubovny, hasičské zbrojnice,
auta.
Závěrem - tento rok byl náročný ale za ty zážitky to stálo a
proto budeme bojovat i další rok 

neděle: 1. 6. - Ol. Liga ml. hasičů - pořadatel - SDH Doloplazy MH čas 24,01s, 16 místo z 34 družstev, SH čas, 19,59s 11 místo z 23 družstev

Kdo by měl zájem chodit do kroužku hasiče je možnost přijímáme věk 6-9 roků tak se budeme těšit, stačí se osobně přihlásit u vedoucí Irči Drozdové, Františka Obšila nebo jiného
vedoucího 

neděle: 8. 6. - Ol. Liga ml. hasičů - pořadatel - SDH Nenakonice - MH čas 24,86s, 26 místo z 40 družstev, SH čas 16,15s, 11
místo z 20 družstev

Pokud se přijdete podívat na naše závody v dalším roce,
budeme jen rádi. Krásný sváteční čas všem.

neděle: 15. 6. - Ol. Liga ml. hasičů - pořadatel - SDH Mezice MH čas 23,62s, 22 místo z 30 družstev, SH čas 19,41s, 15 místo z 20 družstev

- Irena Drozdová -

Přejeme pěkné Vánoce a krásný nový rok 2015

TJ STŘEŇ
Čas opravdu letí jako bláznivý…
Tak si to znovu a znovu opakujeme, srpen… a vlastně konec
roku.
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Jménem TJ Střeň, o.s., přeji Všem krásný adventní čas, veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015. Hodně štěstí a zdraví do
Vašich rodin.

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

Obecní zpravodaj Střeň 6/2014
Sokolíci Váš zájem a Vaší podporu potřebují, proto za ní moc
díky a pevně věřím, že se budeme pravidelně potkávat
i v roce 2015. A při jakých akcích?
středa 31. prosince - SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK –
10,00





sobota 28. března - první jarní mistrák, Grygov-Střeň15,30



sobota 9. května - 16. ročník turnaje v nohejbalu



sobota 27. června - 60. výročí založení Sokola - místní
Maracaná

sobota 14. února - 50. SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY-hraje ARCONAT



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

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI
Ministerstvo životního prostředí podpoří ozdravné
pobyty dětí 40 miliony korun

možno použít na úhradu ubytování, stravování, dopravu žáků
a zajištění environmentální výchovy.

Tento článek je věnován především rodičům všech dětí navštěvujících mateřskou a základní školu ve Střeni. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 4. výzvu pro předkládání
žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dle přílohy
výzvy patří obec Střeň do oblasti škol, které mohou žádat o
zmíněnou dotaci.

Stejně jako v předchozích letech je nedílnou součástí pobytu
environmentální výchova, která seznamuje žáky s odpovědným zacházením s životním prostředím.

Podpora je poskytována na pobyt dětí v definovaných lokalitách s vyhovující kvalitou ovzduší o délce 5 - 15
dní. Pobyt se musí uskutečnit od listopadu 2015 do dubna
2016 a od listopadu 2016 do dubna 2017, což je období se
zhoršenou kvalitou ovzduší. Podpora bude poskytována
úspěšným žadatelům ve výši 90 % z celkově uznatelných nákladů maximálně 350,- Kč na jednoho žáka a den. S dotaci je

Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně delší ubytování
mimo domov i pro malé děti, zajímá nás Váš názor, zda máme
takový pobyt organizovat. Dále bychom rádi věděli, zda jste
ochotni se podílet na úhradě ostatních nákladů akce nekrytých dotací. Předkládáme Vám možnost se k této věci vyjádřit
formou ankety. Lístek s odpovědí ustřihněte a vhoďte do
schránky obecního úřadu nejpozději do 5.ledna 2015.
Předem děkujeme za odpovědi.
- Milan Medvedík -

ANKETA - Zakroužkujte odpověď a doplňte částku.
Máme žádat o dotaci, protože máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo ozdravného pobytu?
ANO / NE
Jste ochotni přispět na náklady nekryté dotací a v jaké výši?
ANO / NE
Maximálně ……………….Kč / den
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INFORMACE Z OBCE
Skauti z Brna přivezou stejně jako každý rok BETLÉMSKÉ
SVĚTLO – poselství Vánoc. Betlémské světlo budou skauti
roznášet po obci v úterý 23. 12. 2014.
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Střeň bude od
24. 12. 2014 do 1. 1. 2015 uzavřen.
Svoz komunálního odpadu proběhne mimořádně v pátek
2. 1. 2015.

Ordinační doba přes vánoční svátky
Zdravotní středisko Náklo praktický lékař MUDr. Adamcová:
22. 12. a 23. 12. 2014 ordinace zkrácena do 11.00 hod.

Provoz zahájen 5. 1. 2014 dle ordinačních hodin
Zdravotní středisko Náklo dětský lékař MUDr. Hoffmannová
22. 12., 23. 12. a 29. 12., 30. 12 2014 se bude ordinovat
v Nákle od 7.30 do 11.30 hod. 31.12. 2014 a 2.1.2015 dovolená.
Zástup MUDr. Hufová
středa 31.12.2014, 8.00-10.00 hod. Vilémov, tel. 585 349 242
pátek 2.1.2015, 8.00-10.00 hod. Senice, tel. 585 947 008
Zubní středisko Příkazy MUDr. Spurná 22. 12. 2014 – 5. 1.
2015 neordinuje. Zástup FN Olomouc -zubní pohotovost.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 12. 2. 2015
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, ml., Dagmar Holániková, Jaroslav Havlíček, Josef Vyroubal, Milan Medvedík, Lenka Tozziová, Adéla Stryková,
Kamil Kubíček, Alena Zatloukalová, Michaela Maitnerová, Irena Drozdová
Redakční rada: Jiří Nevima, ml., Lucie Holániková

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