OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
Vychází jednou za dva měsíce

Ať už se podíváte do krajiny nebo jen z okna vyhřátého domu, je jasné, že tu
máme konečně jaro. Jarní povětří nám dobíjí pomyslné baterky a vybízí k pracím
na čerstvém vzduchu. A tak si všichni hledáme cestu k přírodě a jarnímu úklidu.

Na úklid navázala výsadba stromků za
kulturním domem, která proběhla
25. března. Děti ze školní družiny při
ZŠ Střeň pod vedením Zdeny Bursové
a Mgr. Aleny Zatloukalové provedly výsadbu více než dvaceti javorů a jilmů. Při
výsadbě byla využita zemina z kom-
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

JARO JE TADY

První jarní úklid na obci proběhl
8. března, za což patří velké poděkování
místnímu hasičskému spolku (SDH
Střeň) a basketbalistům. Cílem brigády
s názvem "Jarní úklid obce" byl sběr
odpadků po obci a nejbližším okolí. Posbíralo se více jak 15 plastových
pytlů odpadků a dědina hezky prokoukla.
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postárny v Nákle, která je pro občany
Střeně volně přístupná o víkendech
u sila v Nákle (cesta na Příkazy). Touto
formou se do obce z části vrací odvážený bioodpad, který místní ukládají do
zelených kontejnerů u zdravotního střediska a na Trávníku. Poděkování patří
všem, kteří se akce zúčastnili. Snad se
bude stromkům dařit a budou ozdobou
vznikajícího parku.
Areál za kulturním domem se pomalu
probouzí k životu a je potřeba připravit
veškerá hřiště a sportoviště. Začátkem
dubna odstartovala příprava sportovišť brigádou na úpravu antukového
kurtu. Postupně proběhla instalace plachet na oplocení, odvoz hrubé antuky
a nežádoucího mechu. Po zlepšení počasí byla nanesena nová vrstva antuky
a celkové srovnání povrchu kurtu.
V následujících dnech proběhne vylepšení systému zavlažování kurtu a do
provozu bude uveden internetový systém pro rezervaci hřiště. Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách (v průběhu května).

Počasí v posledních dnech bylo doslova aprílové. Slunečné dny se střídaly s deštivými
a málokdo čekal v dubnu sněhovou nadílku.
Na zmíněném počasí je také závislá realizace
největší investiční akce obce v tomto roce „Revitalizace návsi a veřejných prostranství
obce Střeň“. Uvedenou stavbu realizuje firma
Horstav, spol. s r. o. a financování je zajištěno z Regionálního operačního programu (ROP)
Střední Morava a z obecních prostředků.
Začátek stavby byl naplánován na polovinu
března, bohužel počasí se během pár dnů výrazně zhoršilo. Spadlo velké množství srážek, které
podmáčelo už tak málo stabilní podloží před
školou a památníkem. Z tohoto důvodu musela
být stavba na týden pozastavena a čekalo se na
vyschnutí podloží, resp. statické zkoušky únosnosti.
Po realizaci již zmíněných zkoušek došel projektant stavby k závěru, že musí být provedena
sanace prostoru autobusové zastávky před školou, která představuje odebrání většího množství zeminy a nasypání podloží makadamem.
Stavba dále pokračuje dle časového harmonogramu a čekají nás její jednotlivé etapy
(dokončení prostoru před školou a památníkem, náves, postupná realizace pokládky dlažeb
směrem ke kulturnímu domu).
Poté, co začaly samotné výkopové práce před
objekty přilehlých rodinných domů, zaznamenal
jsem dotazy týkající se konkrétní technické realizace před jednotlivými nemovitostmi. K tomuto účelu mohou občané využít osobní kontakt
se starostou obce (tel. 723 766 522) nebo konzultace v rámci kontrolních dnů. Nejbližší kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 30. 4. 2015 od
8:00 na obecním úřadě. Při následné pochůzce
stavbou se budou zástupci zhotovitele věnovat
konkrétním dotazům občanů. Veškeré informace o termínech kontrolních dnů a situační mapa
projektu je umístěna na nástěnce v přízemí
obecního úřadu a na internetových stránkách
obce (sekce Aktuality).
Na druhou stranu je potřeba si uvědomit,
že v současné chvíli je možné akceptovat jen
dílčí připomínky občanů k realizaci stavby. Celý
projekt musí být proveden v souladu s projektovou dokumentací, jinak by bylo ohroženo proplacení dotace z ROP ve výši 2 974 830,- Kč.
Závěrem bych chtěl poprosit občany o trpělivost, neboť každá podobná akce s sebou přináší
vždy různá omezení a starosti.
- Jiří Nevima, starosta -
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Po pěti letech, kdy nedošlo v jarním období k výrazným rozlivům vody v blízkosti obce, nás znovu ohrožuje možná komáří
kalamita. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Městem Litovel a Lesy ČR proběhl v pátek 17. 4. v okolí Střeně

zásah proti komárům. Postřik ekologicky šetrným přípravkem
Vectobac na vodní hladinu vytipovaných lokalit provedli zaměstnanci Lesů ČR a zásahové jednotky Obce Střeň. Vzhledem k rozloze zasažených lokalit pokračoval zásah ze strany
obce i v sobotu a neděli (18. - 19. 4.). Ve srovnání s minulým
rokem bylo zaplaveno 10x více ploch, což vyžadovalo zvýšené
požadavky na lidské i materiální zdroje. Velké poděkování
patří obětavým střeňským hasičům, kteří zásah prováděli:
František Obšil, Zdeněk Řičánek, Pavel Šlégl, Roman Uvízl,
Radek Churavý, Radek Kainar. Pro minimalizaci výletu komárů
bylo učiněno maximum. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jsme obklopeni lužními lesy, které poskytují komárům ideální podmínky pro jejich rozmnožování.
Závěrem mi dovolte připomenout 70. výročí ukončení
2. světové války, resp. osvobození naší obce. Při této příležitosti bych Vás rád pozval na položení věnců k uctění památky
obětí 2. sv. války u obecních památníků, které se uskuteční
v sobotu 9. května od 10:00 (začátek u kapličky).
- Jiří Nevima, starosta -

70. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Druhá světová válka

Válečný letec Alois Uvízl

Druhá světová válka přinesla obci a jejím občanům nejenom
strádání, ale i ztráty lidských životů. Ještě před začátkem války
padli dva naši občané. Josef Vyroubal jako poručík a velitel
strážní služby byl při noční kontrole 11. 7. 1938 zákeřně zastřelen. Okupace po mnichovském diktátu, kdy opouštěli naši
vojáci postupně pohraničí, se stala osudnou pro našeho občana Aloise Žatku. V noci 31. 10. 1938 přepadli ordneři jeden
oddíl v Chrastavě u Moravské Třebové a 6 vojáků zahynulo.
Mezi nim byl i náš občan.

Alois Uvízl byl jediný občan
obce Střeně, který bojoval
proti Němcům. Byl synem železničního zřízence a po maturitě na učitelském ústavu šel
na vojnu a stal se letcem. Dne
17. 8. 1939, krátce před započetím války, odešel přes Polsko do Anglie. Bojoval jako
podporučík letectva proti
Němcům až do 13. 3. 1944,
kdy se nevrátil s letounem
Liberator „J“ BZ995 z ponorkového průzkumu nad Biskajským zálivem.

Během okupace byli vězněni mnozí občané Střeně. Učitel
Rafael Zima byl vězněn tři roky v Buchenwaldu, kterého udal
jeho bývalý řídící učitel ve Střeni Rudolf Dvíže. Další oběti války byli Josef Mrňka, který byl popraven v Praze na Pankráci
za sabotáž. Dále Vladimír Válek, který byl zasažen střepinu při
odstraňování škod při bombardování. Ve vězení skončil i otec
letce Aloise Uvízla Karel Uvízl. Pro sabotáž, držení zbraní
a poslech cizího rozhlasu byli vězněni: Radoslav a Miroslav
Opletalovi, Jaroslav Pospíšil, Alois Červínek, Josef Žatka, František Sedláček, Vítězslav Pluskal, Karel Zdražil a Josef a Marie
Staroštíkovi. Paní Staroštíková šla dokonce pochod smrti.

p. Alois Uvízl

Obětí druhé světové války
Politické změny, které postihly naši zemi, hlavně zřízení Protektorátu Čechy a Morava, měly vliv na obyvatele naší obce.
Kronikář konstatuje: „Lid zvěstí o obsazení Čech a Moravy
německým vojskem byl velice zdrcen, nálada skleslá a nikdo
nevěděl, co bude dál.“
Politické spolky byly rozpuštěny, a proto se tvoří „Národní
souručenství“ - jednotný spolek všech Čechů. Náborem v obci
se přihlásilo do této nové organizace 167 mužů.
K oslavám říšských svátků bylo občanstvu nařízeno koupit
prapory s hákovými kříži. Do školy nastoupil na místo řídícího
učitele Rudolf Dvíže, který se dal k Němcům a později byl
i starostou obce. Tento zrádce národa byl postrachem celého
okolí.
Poslední dny války, zejména 6. května 1945, zaplnila obec
německá pěchota a dělostřelectvo, které odstřelovalo oblast
směrem na Pňovice. Tanky převážely pěchotu ke Štěpánovu
odkud byla slyšet kulometná palba až do noci. V obci byla
ubytována proviantní kolona. Vojáci byli ubytováni po 5 – 6
po domech.
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Vybombardovaný dům Konečných
Další den vystřídali dělostřelectvo tankisté divize Brandemburk, kteří byli proti svým předchůdcům hrubší a arogantnější
k obyvatelstvu.

Osmého května večer přišli na obhlídku z Pňovic dva ruští
vojáci a druhého dne pak celá jednotka. Přijíždějící ruské jednotky byly nadšeně vítány. Vojáci se ubytovali v obci a byli
velmi srdečně přijati.

Pobyt německých vojáků přivolal 8. května 1945 ruská letadla. Přiletělo 7 bombardovacích a 2 stíhací letadla a na obec
dopadly zápalné a tříštivé bomby.

Jak poznamenává kronikář: „Po přestálé hrůze a sedmiletém
utrpení přicházela nám svoboda od východu. Květů plné ruce
a někteří i slzy v očích, to bylo uvítání osvoboditelů.“
V roce 1949 na tehdejší návsi Rudé armády byl postaven
pomník osvoboditelů. Na jedné straně pomníku byla zasazena
lípa K. Gottwaldovi a na druhé J. V. Stalinovi. Pomník stojí
ve středu obce na místě dvou domků vyhořelých při osvobozování Střeně.
Na místě zbořeniště vznikl malý parčík a v jeho středu pak
pomník s rudou hvězdou a reliéfy Lenina a Stalina. Památník
byl slavnostně odhalen 18. září 1949 a byl prvním pomníkem
toho druhu ve vesnici v litovelském okrese. Původní nápis
na pomníku byl nahrazen nápisem: „6. května 1945 osvobození Střeně Rudou armádou.“ Je to jedna z epizod v historii
obce, kterou její současníci viděli jinýma očima, než my dnes.

Vybombardovaný dům Konečných
Zničený most přes řeku Moravu
Vladislav Válek utrpěl těžké poranění do prsou, kterému
druhý den podlehl. Střeňský občan pan Helekal byl granátovou střepinu poraněn na noze. Řadu domů postihl požár.
Uhořely v nich i hospodářská zvířata. Válečné škody dovršili
Němci, kteří vyhodili do vzduchu most mezi Lhotou a Stření.
Teprve až v roce 1946 jej nahradil provizorní most dřevěný.

Pomník osvobození Střeně Rudou armádou
- z kronik obce -

Zničený most přes řeku Moravu

HISTORIE NÁDRAŽÍ VE STŘENI
První úvahy o vlakovém spojení v rámci tzv. Severní státní
dráhy vlastněné rakouským státem se datují od 26. listopadu
1842, kdy císař Ferdinand V. podepsal mezistátní dohodu mezi Rakouskem a Saskem. Železniční trať byla totiž plánována
z Drážďan do Prahy. V Olomouci se napojovala na Severní
dráhu císaře Ferdinanda, která vedla do Vídně.
Náš úsek se budoval v letech 1842 až 1845, kdy se spojila
Olomouc přes Zábřeh a Českou Třebovou s Prahou. Když
v roce 1854 dosáhl rakouský státní dluh výše několika set milionů zlatých, byla Severní státní dráha prodána nově utvořené
společnosti Rakouské státní dráhy ovládané francouzským
kapitálem.
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Trať z Olomouce do Prahy byla budována jako jednokolejná
a první vlak po ní kolem naší obce projel 20. 8. 1845. Bohužel
tehdy skutečně jen projel, protože ve Střeni nebyla železniční
zastávka. Vybudovat ve Střeni zastávku trvalo řadu let. V roce
1894 na návrh lesníka Karla ze Schoupé byl ze zástupců obcí
Střeně, Lhoty, Pňovic a Žerotína zřízen výbor, který se měl
zasadit o zřízení zastávky. To se povedlo až v roce 1911, kdy
10. května, jak praví kronika: „Po dlouhých jednáních a četných žádostech dráha slíbila, že zastávka bude zřízena, složí-li
interesenti 20 000 korun.“ Tehdy přispěly obce Střeň, Pňovice, Lhota, velkostatek knížete Jana z Lichensteina, cukrovar
Litovel, mlékárna ve Střeni a v Pňovicích, dále A.Tymich –
mlynář.
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S budováním (rozšiřováním násypu, kladením kolejí a stavbou nádražní budovy) se započalo hned na jaře 1911. Nádraží
jižním koncem patřilo do katastru Střeně, severním a nádražní
budovou do Pňovic. Stanice byla přes protest zástupců z Pňovic nazvána Střeň, protože leží naší obci nejblíže. Jak stavba
pokračovala, byla 1. října 1911 zřízena provozní výhybna
a osobní zastávka. Protože staniční budova nebyla ještě dokončena, úřadoval správce stanice v budce zřízené ze zrušeného vagonu. Do nové budovy se přestěhoval až v listopadu
1911. Stanice dostala oficiální pojmenování Schrein – Střeň.
Teprve po protestech zástupců obce byl název přeměněn
na Střeň – Schrein.
Koncem roku 1912 byla stanice rozšířena o prodej a výdej
zboží. V kronice se píše: „Stala se pravým dobrodiním okolním
obcím a zvláště průmyslovým závodům, které jsou na stanici
odkázány. Jsou to Václav Svoboda parketárna a továrna na
nábytek ve Lhotě, Svoboda a Šišma - výroba sladové kávy
v Žerotíně, mlýny v Pňovicích a Hynkově, mlékárna ve Střeni,
Pňovicích a Žerotíně, drůbežárna v Žerotíně a Josef Žatka výroba cementového zboží ve Střeni.“

V letech 1923 až 1925 proběhla přestavba trati na dvojkolejnou. Přitom byla stanice rozšířena o další staniční kolej. Zároveň byl projektován na silnici k nádraží nadjezd. Zástupci obce
tehdy žádali, aby místo nadjezdu byl zřízen podjezd, což bylo
přislíbeno s podmínkou, že to bude technicky proveditelné.
Jak to dopadlo, víme dnes všichni. Součástí nádraží byla i dvě
hradla, kde sloužili tzv. signalisté, kteří řízeni výpravčím stanice ovládali elektromechanické zabezpečovací zařízení.

Dalším mezníkem je rok 1959, kdy 30. dubna byla dokončena elektrifikace trati. Přesto ještě řadu let probíhal smíšený
provoz, kdy po trati jezdila jak „pára“, tak nové elektrické lokomotivy. Tragický okamžik se stal v roce 1980. Tehdy vykolejené vagony smetly severní hradlo a smrtelně zranily signalistu p. Josefa Poštůlku. Po havárii se obě hradla zrušila a zabezpečovací zařízení bylo vybudováno automatické.
Dlouhá historie nádraží končí rokem 1998. V tomto roce
je zahájena modernizace železničního koridoru, trať se upravuje na rychlost 160 km/hod. Postupně jsou vytrhány staniční
koleje, stanice je zrušena a v blízkosti železničního přejezdu
je zřízena zastávka. Podle pamětníka p. Milana Doležela poslední služba v budově nádraží byla vykonána v říjnu 2004.
Od té doby jsou služební prostory budovy opuštěny a sporadicky byl využíván pouze byt v prvním patře. Sama budova
je ve velmi dobrém technickém stavu a díky zachování jejího
původního vzhledu je i cennou technickou památkou.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nádraží ve Střeni je nedílnou
součástí historie naší obce. Železniční stanice také byla významným zaměstnavatelem našich občanů. Jak uvádí kronikář
obce p. Božetěch Vaca ve své knize „Historie obce Střeně“,
od roku 1911 do roku 1982 pracovalo „u dráhy“ celkem
90 našich občanů a řada jich tam pracuje i dnes.
Zdroje: Wikipedie, Kronika obce Střeně, kniha „Historie obce
Střeně“, p. Milan Doležel
- Miroslav Ševčík -

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO ROK 2015
Ministerstvo životního prostředí již vydalo dokumenty
s podmínkami pro možnosti podání žádostí do programu Nová zelená úsporám v roce 2015. S uvedených dokumentů vyplývá zjednodušení celého procesu získání dotací oproti minulému roku a současně možnost získat dotaci i na částečné
provedení energeticky úsporných stavebních úprav.
Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu
NZÚ – rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných
domů

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken
a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu,
podlahy

podporována dílčí i komplexní opatření
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B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou
náročností

dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

dotace na výměnu neekologického zdroje tepla
(spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například
kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)

na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

na instalaci solárních termických systémů
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Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace
(finančních prostředků) nebo nejpozději do 12:00 hod. dne
31. října 2015.
Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo
stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného
na webových stránkách programu.
Základní pravidla:
Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max.
50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena

až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření,
tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace
a stanovení výdajů
Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci
této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné
datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015. Tj. lze žádat dotaci i na realizované
stavby v minulém roce.
Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale
může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Veškeré informace včetně návodu Krok za krokem podání
žádosti naleznete na www.novazelenausporam.cz.
Budete-li mít dotazy obraťte se na mne, vynasnažím se Vám
pomoci.
- Milan Medvedík -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Bruslení
Většina dětí z naší ZŠ i MŠ jsou nadšení bruslaři, a tak jsme
i letos využili bruslení pro školy na Zimním stadionu
v Olomouci, kde jsme měli dne 18. února zdarma pronajatou
celou ledovou plochu.
Tato akce se každoročně setkává s velkým ohlasem u našich
žáků a jsme rádi, že nás v tomto ohledu podporují i rodiče,
kteří, pokud mohou, si jedou zabruslit společně s námi. Všichni bruslaři si zaslouží velkou pochvalu!

Projekt barevný týden
Celý týden od 23. do 27. března 2015 probíhal u nás ve škole projekt ,,Barevný týden‘‘ ve znamení nadcházejícího jara.
Každý den měl vždy svou barvu a také svůj symbol.
V pondělí žlutou (motýl Žluťásek), úterý zelenou (čtyřlístek),
středa červenou (beruška), čtvrtek modrou (pomněnka)
a růžovou. Do těchto barev jsme se i oblékali. Každý den ráno
děti sbíraly body a pak už na děti čekaly úkoly a hry s jarní
tematikou v daných barvičkách. Součástí projektu byly i jarní
básničky a pranostiky, které se dětem moc líbily. Všechny děti
pracovaly po celý týden s obrovským nadšením a zaslouží
si velkou pochvalu. Na konci týdne byly vyhlášeny děti
s nejvyšším počtem bodů a každý z nich dostal malinkou odměnu. 
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Den zdraví—zdravá 5
Dne 7. dubna 2015 se i naše škola připojila k celosvětovému
DNI ZDRAVÍ. Hned po ránu navštívila naši školu paní lektorka
ze Školy Zdravé 5. Škola Zdravé 5 je určena pro žáky 1. stupně
základních škol. Program seznamuje žáky s 6 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku,
ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny
a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky.

5 tento program poskytuje zcela zdarma, včetně vzdělávacích
materiálů pro procvičování tématu.
Projekty ve škole
Základní škola je zapojena do projektu Obědy pro děti, což
je jedna z aktivit obecně prospěšné organizace Women for
Women. Tato organizace pomáhá ženám (popř. mužům)
s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Cílem je pomoci
dětem ze základních škol, jejichž rodiče jim z finančních důvodů nemohou zaplatit obědy ve školní jídelně. Na základě účasti v tomto projektu jsme zajistili úhradu stravného pro jednoho žáka naší školy.
Dalším projektem, kterého se škola účastní je projekt Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. Rodiče žáků byli
informováni na listopadových třídních schůzkách o prioritách
zřizovatele a školy ve smyslu zamezení riziku vstupu cizích
osob do budovy. V souvislosti tím byly pořízeny videotelefony
na jednotlivá pracoviště.

Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plní žáci
rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali místo jedniček
,,PĚTKY‘‘. Na závěr si žáci odnesli vysvědčení a dárečky Zdravé
5. Výuka probíhala ve třídách v prostorách naší školy. Zdravá

Škola na základě metodického doporučení MŠMT
k bezpečnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
rovněž využila vyhlášení dotačního programu MŠMT a zažádala o dotaci na Podporu zabezpečení škol a školských zařízení.
Na základě této dotace by bylo možno upravit vstup do budovy ze zadního traktu a vybudovat nové oplocení a osvětlení
školní zahrady.
- Lenka Tozziová -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na konci měsíce února, konkrétně 27. 2., se v mateřské škole konal „Karneval“. V tento den se ve školce objevily kostýmy princezen, pirátů, indiánů a mnoha dalších. Nutno podotknout, že filmové postavy, jako je spiderman a batman
jsou nyní v kurzu. Děti se náramně bavily. Nejprve byla připravená diskotéka, kdy jsme tančili jako celá skupina a poté jednotlivě či ve dvojicích. Dále následovala módní přehlídka, při
které děti předvedly své kostýmy a někteří přidaly i různé
pohyby, kterými je jejich postava proslulá.
Dne 18. 3. se konal zápis dětí do mateřské školy, kdy si rodiče s dětmi měli možnost školku prohlédnout v celé její kráse.
Následující den, tedy 19. 3. jsme s dětmi zavítali do místní
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knihovny. Návštěva knihovny byla završením celého týdne
s názvem „Kamarádka knížka“. Děti zde měly možnost prohlížet si knihy, kreslit si obrázky a některé vyřazené knihy
si mohly dokonce odnést domů. Děkujeme paní knihovnici
za ochotu a zpřístupnění knihovny mimo obvyklou otevírací
dobu.
I letošní rok jsme byli pozváni na prohlídku nově narozených
králíčků u pana Pfofa. Pro děti bylo překvapením, že jsme
na vycházce zavítali přímo tam. Děti si králíčky hladily, krmily
je a také počítaly kolik jich vlastně je. Panu Pfofovi děkujeme
za pozvání a budeme se těšit na další návštěvu.
- Adéla Stryková -
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TJ STŘEŇ
Zatím stále bez prohry...
Začátek fotbalové jarní části sezony 2014/2015 nám vyšel dobře, ze čtyř zápasů jsme po dvou venkovních a dvou domácích
získali 10 bodů. Po neúplném 17. kole se zatím držíme na výborném 2. místě v soutěži okresního přeboru IV. třídy mužů, sk. B.,
viz přiložená tabulka.

Tímto bych chtěl poděkovat všem fanouškům a příznivcům a pozvat na další zápasy. Takže když uslyšíte v rozhlase „zelená je
tráva“, tak se budu těšit každou neděli vždy v 15,00 na místním Maracaná.
Všechny ostatní záležitosti včetně činnosti, chodu oddílu a kontaktů naleznete na našich webovkách, www.tjstren.cz
A nejbližší mimofotbalová akce, v květnu tradiční nohejbalový turnaj, tak se doufám uvidíme.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA STŘEŇ, o.s.
VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE
NA 16.ROČNÍK

NOHEJBALOVÉHO TURNAJE - STŘEŇ CUP 2015
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RÁZ
SPORTUJ, ZPÍVEJ, PIJ A SKVĚLE SI ŽIJ

ČTVRTFINÁLE, SEMIFINÁLE, O 3. MÍSTO A FINÁLE NA 2 VÍTĚZNÉ SETY DO 15-TI BODŮ
HRACÍ SYSTÉM: DLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH MUŽSTEV A DLE ČASOVÉ DOSTUPNOSTI
(cena chvostíka, čtvrtfinále, semifinále, cena pro
borce a cena pro démony)
PRVNÍ TŘI MUŽSTVA:CENY, PŘEDÁNÍ CENY ÚTĚCHY
KONTAKT NA POŘADATELE (PŘIHLÁŠKY, BLIŽŠÍ
INFORMACE):
Jarda
„doktor“
Havlíček
TEL: 607 210 574, MAIL: doktor.sport@seznam.cz

MÍSTO KONÁNÍ: ZA KULTURÁKEM VE STŘENI

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PO CELÝ DEN, NA SÁLE PÍVO, KÓŘO, SÓDO A PAPU - POCHOUTKY
Z UDÍRNY

HRACÍ POVRCH: ASFALTOVÝ SUPREEM

PEČENÉ MAKRELY A MOŽNÁ NÉCO NAVÍC

KDY: V SOBOTU 9. 5. 2015 v 08.30 hod. prezentace 8,00-8,30

TAK PŘIJĎTE A PROŽIJME SPOLEČNĚ KRÁSNÝ SPORTOVNÍ A TÉŽ KULTURNÍ DEN…

STRUČNÁ PRAVIDLA: SLOŽENÍ MUŽSTVA (3 + 1),
startovné 50,-/osoba, bude použito na ceny, jinak
si každý účastník hradí vše sám.

PROTOŽE…

HRÁT SE BUDE NA 1 VÍTĚZNÝ SET (DO 15-TI BODŮ,
POPŘ. DLE DOMLUVY)

PO CELOU DOBU A V KRÁSNÝCH VEČERNÍCH
CHVILKÁCH NÁS PŘÍJEMNÝMI TÓNY BUDE PROVÁZET DJ DAVE
Jménem TJ Střeň, o.s. Vám přeji krásné jarní dny.
- Předseda oddílu - Jarda „doktor“ Havlíček -

SBĚRNÉ NÁDOBY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Na chodbě obecního úřadu ve Střeni je nově
umístěna sběrná nádoba E-box, která je vhodná
převážně pro drobná elektrozařízení a baterie. Patří
sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře
i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. nefunkční
kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení,
MP3 přehrávače a další.

Na stejné chodbě najdete také sběrnou nádobu
na úsporné zářivky. Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří
do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že
se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc
obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.

SOUTĚŽ KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2015
Po dalším úspěšném ročníku soutěže Krásnější Střeň
nás čeká její čtvrté pokračování. Cílem akce je opět podpořit
občany, kteří přispívají květinovou výzdobou a upravenou
zelení k pěknému vzhledu obce. Do soutěže jsou automaticky
zařazeny všechny domy ve vesnici (hodnocena bude pouze
výzdoba viditelná z ulice - tzn. průčelí domů, předzahrádky,
balkony a okna směřující do ulice). Odborná komise bude
průběžně hodnotit v měsících červen - září a celkové vyhodnocení proběhne v říjnu.

na obecní úřad během měsíce května). Všem dárcům předem
děkujeme.
Zahrádkářům zdar...
- Jiří Nevima, starosta -

Kategorie soutěže: výzdoba oken a balkónů, předzahrádky,
okrasná zeleň.
Novinkou v tomto roce bude květinová výzdoba obce v podobě osazení truhlíků z dřevěných klád. V souvislosti s tím
prosíme občany o podporu tohoto projektu formou darování
přebytků předpěstovaných sazenic květin obci (stačí přinést

8

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 2/2015

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK PRO DĚTI“

3.

4.
2.
5.
1.
6.

Létající drahokam české přírody
(Tajenka) lat. Alcedo attis – je průměrně 16,5 cm
velký pták. Je velmi výrazně zbarvený s oranžovou
spodinou a hnědým hřbetem, křídly a temenem.
Má nápadně dlouhý zašpičatělý zobák. Vyskytuje
se u pomalu tekoucích čistých vod a živí se hlavně
menšími rybami, vodním hmyzem, korýši a obojživelníky. Hnízdí v norách ve strmých březích vod,
snáší 5-7 světlých vajec. Ve volné přírodě se dožívá
průměrně 7 let. V ČR se vyskytuje celoročně.

7.

8.

Zdroj obrázky: google.cz

- Dagmar Holániková -

ČETNOST JMEN A PŘÍJMENÍ VE STŘENI
Četnost příjmení:
Večeřa
Večeřová
Žatka
Žatková
Šlégl
Šléglová
Havlíček
Havlíčková

9x
8x
7x
6x
6x
5x
5x
5x

Četnost jmen:
Petr
Jan, Jiří
Marie, Věra
Jaroslav
Jana, Martin, Pavel
Miroslav
Kateřina

25x
20x
14x
13x
12x
11x
10x
- Obecní úřad -

KOMPOSTÁRNA V NÁKLE
V roce 2014 byla za použití dotace ze Státního fondu životního prostředí zřízena kompostárna a svoz bioodpadu pro obec
Náklo a partnerské obce Střeň a Příkazy.
Systém kompostování byl navržen tak, že po obcích, které
byly do projektu zapojeny, jsou rozmístěny zelené kontejnery,
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do kterých mohou občané ukládat BRO (biologicky rozložitelný odpad) ze svých zahrad.
Následně je odpad svážen na sběrné místo, které se nachází
v prostorách bývalé skládky v Nákle. Zde pak dochází
ke zpracování BRO na kompost.
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Zpracovaný kompost si mohou občané Střeně zdarma
odvážet od skládky u sila v Nákle (cesta na Příkazy). Ten bu-

de dle možností průběžně doplňován. Kompost je vhodné
před naložením přesít. Síto je k dispozici na místě.
- Obecní úřad -

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne
v pátek 24. 4. 2015 od 16.00 - 17.00 hod. před OÚ ve Střeni.
Odebíraný nebezpečný odpad: rozpouštědla, kyseliny, zářivky a výbojky, barvy, laky a lepidla včetně prázdných obalů
od těchto látek, motorové oleje, autobaterie, staré ledničky
a mrazničky, staré televizory a rádia a další elektrospotřebiče.

Odebíraný velkoobjemový odpad: nábytek, výrobky z porcelánu a keramiky, staré hadry, obuv, matrace, koberce, lina,
apod.
Na odběr velkoobjemového odpadu bude použito auto
s lisem.
- Obecní úřad -

PLÁN AKCÍ
23. 4. 2015

Zasedání zastupitelstva obce (18:30)

20. 6. 2015

Volejbalový turnaj

9. 5. 2015

70. výročí osvobození obce

27. 6. 2015

Dětský hasičský sportovní den

9. 5. 2015

16. ročník nohejbalového turnaje

5. 9. 2015

Turnaj Streetball Fight

17. 5. 2015

Vítání občánků (od 10:00 na OÚ)

19. 9. 2015

Den obce

13. 6. 2015

60. výročí založení TJ Střeň

- Obecní úřad -

LIDOVÁ TVORBA
Vzpomínka na naší spoluobčanku paní Annu Žatkovou – rodačku ze Slovenska, pro kterou se Střeň stala domovem od roku 1958.

Anna Žatková
PETRKLÍČ

Konvalinka voní roztomile,
přec dej pozor, jedovatá jako zmije.
Dost lidí již jedem usmrtila,
já jsem dlouho tomu nevěřila.

Petrklíč ten kvete brzy z jara,
ráda jsem jej kdysi trhávala.
Teď mě připomíná mladá léta,
když mě hlava šedinami zkvétá.

Královnou květin je šípková růže,
srdce zarmoucené potěšit může,
kdo k ní přivonívá pookřeje,
radostí se na ní srdce směje.

Též i sedmikráska jaro hlásá,
je tak skromná, přec v ní jistá krása,
že ani král Šalamoun ve svoji slávě
nebyl tak přistrojen, jak to kvítí malé.

INZERÁT
Prodám osobní automobil DACIA LOGAN – stříbrná barva , málo jetý, garážovaný, bezvadný stav, po STK.
Tel: 774 970 175

MOŽNOST INZERCE VE ZPRAVODAJI
Obec Střeň nabízí možnost inzerce v obecním zpravodaji. Zpravodaj vychází jednou za 2 měsíce v nákladu přibližně 200 kusů.
Pro více informací kontaktujte Obecní úřad Střeň. Tel. 585 386 835, mail: obec@stren.cz. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Dvanáctina strany
Osmina strany
Šestina strany

60,- Kč
90,- Kč
120,- Kč

Čtvrtina strany
Polovina strany
Celá strana

180,- Kč
360,- Kč
720,- Kč

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 18. 6. 2015
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Miroslav Ševčík, Lenka Tozziová, Adéla Stryková, Dagmar Holániková, Jaroslav Havlíček, Milan Medvedík
Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková

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