OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
Vychází jednou za dva měsíce

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
I když téma odpadů není příliš atraktivní jako náplň první strany obecního zpravodaje, rozhodl jsem se této problematice v aktuálním čísle věnovat několik řádků právě v úvodu. Všichni musíme za odpady platit a měli bychom také vědět,
co za zmíněný poplatek dostáváme.
ci 2 kontejnery zelené barvy umístěné
na Trávníku a u zdravotního střediska.
Vzhledem k tomu, že se občané naučili
kontejnery používat, výrazně ubylo
v okolí obce míst, která byla tímto odpadem zavážena. Po dobu trvání partnerské smlouvy s obcí Náklo, financujeme
u této služby pouze odvoz kontejneru.
Navíc si naši občané mohou odebírat
v rámci projektu zdarma kompost u nového sila v Nákle (kompost je nutno
Zmíněný poplatek má mnoho občanů
katrovat).
spojeno s odvozem popelnic se směsDalší vybíranou komoditou je papír.
ným komunálním odpadem. Avšak takto
systém už dávno nefunguje. Představy Aktuálně jsou v obci umístěny dva starší
o nízkém poplatku (paušálu), za který plechové kontejnery (na Trávníku,
budou mít neomezený počet popelnic u zdravotního střediska). Uvedené náse nepotkávají s ekonomickou realitou. doby doplňují systém sběru papíru místDíky lístkovému systému v kombinaci ní školou a nesnaží se této tradiční akci
s tříděním jsme schopni dosáhnout po- nijak konkurovat. Pokud máte doma
třebné efektivity a hlavně pořádku místo k uložení papíru pro školní sběr,
schovávejte sběr pro naši školu! Pokud
v obci a okolí.
ne, můžete papír uložit do kontejneru.
Zastupitelstvo obce na svém 4. letošPapírový odpad nejsou jen noviny, časoním zasedání odsouhlasilo novou obecpisy, letáky a kartony. Velké množství
ně závaznou vyhlášku o stanovení systépředstavují obalové papíry z běžné spomu shromažďování, sběru, přepravy,
třeby domácnosti. Někteří občané třídětřídění, využívání a odstraňování komuní tohoto odpadu neřeší a plní tak zbynálních odpadů a nakládání se stavebtečně své popelnice. Další skupina občaním odpadem na území obce Střeň. Aknů papír vytřídí a obaly spálí v kamnech,
tuálně dle nové vyhlášky třídíme v obci
což není také ideální. Do kontejneru
komunální odpad na následující složky:
na papír nepatří nápojové kartony

biologicky rozložitelné odpady (tetrapaky)! Po dokončení akce revitalizace budou doplněny do našeho systérostlinného původu,
mu dva modré plastové kontejnery

papír,
na papír, které jsme obdrželi z dotace

plasty včetně PET lahví,
společnosti EKOKOM. Jeden bude umís
sklo čiré,
těn na návsi a druhý u obecního úřadu.

sklo barevné,
Plasty včetně PET lahví již několik let

kovy,
občané úspěšně třídí do igelitových pyt
nebezpečné odpady,
lů žluté barvy, které umísťují v den svo
objemný odpad,
zu před své nemovitosti. Tento systém
je efektivní a nezpůsobuje takový nepo
nápojové kartony,
řádek, jako když se plasty sbírají do kon
směsný komunální odpad.
tejnerů.
Každá z těchto složek se třídí do zvláštních sběrných nádob. Na biologicky rozČiré sklo sbíráme do zvonů bílé barvy.
ložitelné odpady máme v obci k dispozi- Bohužel v současnosti máme v obci tenFilozofií současného zastupitelstva
obce je nabídnout občanům za přijatelný poplatek pokud možno co nejkomplexnější službu. Částka za domovní
odpad zůstává již několik roků ve stejné
výši, to je 300,- Kč na osobu za rok.
V porovnání s ostatními obcemi se jedná o jeden z nejnižších poplatků. I přesto je náš rozpočet odpadového hospodářství nastaven jako vyrovnaný.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Letošní rok je z hlediska investic v obci ve znamení realizace projektu Revitalizace návsi
a veřejných prostranství obce Střeň. Uvedená
stavba propojí pomocí chodníku dvě nejexponovanější místa v obci - náves a obecní úřad
(prostor kolem kulturního domu). Zároveň dojde
k revitalizaci návsi a často využívaného prostoru
v okolí obecního úřadu, resp. kulturního domu.
Základní myšlenkou tohoto projektu bylo zvýšit
bezpečnost občanů (zejména dětí) v okolí těchto
lokalit. Vzniknou nová místa pro přecházení
v centru obce, na návsi bude usměrněna doprava a celý prostor by se měl zpřehlednit.
Záměry bývají idealistické a až realita
(dokončená stavba) ukáže skutečný stav. Prozatím přináší stavba četné diskuse na téma, kdo
projekt takto navrhl, proč vypadá jak vypadá,
apod. Na druhou stranu projekt nevznikl ze dne
na den. Byl řádně projednán na zastupitelstvu
a proběhlo standardní stavební řízení, ke kterému se mohou dotčení občané vyjadřovat.
Jeden konkrétní diskutovaný problém považuji
za nutné objasnit. Jedná se o výšku chodníku.
Obrubník oddělující silnici a chodník musí mít
dle projektanta (resp. normy) od komunikace
výškový rozdíl 12 cm. Následuje plocha dlažby
a druhou stranu chodníku lemuje další obrubník,
který by měl být přesazený o dalších 6 cm (vodící
linka pro zrakově postižené). Vzhledem k tomu,
že se hlavní komunikace postupným vrstvením
dostala až na současnou výšku, je chodník výškově vůči předzahrádkám a přilehlým domům poměrně vysoko.
Ne vždy vše vychází podle plánu. Jednou
z dílčích věcí, která neproběhla termínově
ze strany zhotovitele podle představ obce bylo
postupné přepojování obecního rozhlasu z důvodu výměny sloupů veřejného osvětlení. Omlouvám se za to, pokud ve vaší části obce
po nějakou dobu nefungoval obecní rozhlas.
Jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré.
Když se pustili pracovníci zhotovitele
do revitalizace prostoru kolem obecního úřadu
a kulturního domu, naskytla se skvělá příležitost,
jak vyřešit dlouhodobě neutěšený stav svodů
ze střechy KD. Stejný problém se řešil také
v objektu školy.
Termín dokončení stavby je plánován na závěr
července. Pevně věřím, že se podaří dotáhnout
projekt do úspěšného konce a občané si, byť
třeba po čase, uvědomí jeho přínos.
Přeji Vám mnoho slunečných letních
dnů, pohodové prožití zasloužených dovolených
a dětem krásné dlouhé prázdniny.
- Jiří Nevima, starosta -
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to zvon pouze jeden (na návsi), který bývá často přeplněn.
Z výnosů ze zpětného odběru obalových odpadů (od společnosti EKOKOM) jsme se rozhodli objednat další dva a doplnit
tak stanoviště na Trávníku a u zdravotního střediska. Tyto
nádoby budou opatřeny také výřezem na odkládání plochého
skla (např. okenní tabule). Poctivé třídění skla na čiré a barevné představuje pro obec nezanedbatelný finanční bonus
za zpětný odběr.
Stanoviště pro sběr barevného skla (zelené zvony) jsou
v současnosti umístěny na Trávníku, na návsi a u zdravotního
střediska.
Novinkou systému třídění je doplnění nádoby na kovy, která
je umístěna v přístavku za kulturním domem. Do této nádoby
je možné přes mříž vhazovat drobnější kovový odpad. Objemnější a tím pádem těžší kovový odpad sbírají v obci střídavě
naše spolky SDH Střeň a TJ Střeň. Po dodání vážního lístku
od uvedených spolků si obec nárokuje za prokázanou hmotnost fin. bonus od společnosti EKOKOM. V případě školy
a sběru papíru je to stejné. Z veškerého vytříděného odpadu
v obci může mít obec, resp. občané, jen užitek.
Nebezpečný a objemný odpad jsme v tomto roce sbírali
v pátek 24. 4. 2015 (další termín pro nebezpečný odpad
je pátek 23. 10. 2015). Díky změně systému sběru objemného
odpadu (auto s lisem) jsme ušetřili téměř polovinu nákladů
a navíc jsme doplnili uvedenou službu o kontejner na stavební
odpad. Navíc nemuseli občané platit za dovezený odpad drobné poplatky jako v minulosti.
Nápojové kartony - tetrapaky (krabičky od mléka, mléčných
nápojů a džusů) se třídí do pytlů oranžové barvy a sváží
se společně s plasty (žluté pytle). Pytle na plasty a nápojové
kartony obdrželi občané po zaplacení poplatku za odpady
na obecním úřadě. Při plnění uvedených pytlů je vhodné
zmenšit objem odpadu např. sešlápnutím PET lahve, resp.
tetrapaku.
Jako poslední nám zůstává směsný komunální odpad. Pokud
občan využívá systému třídění, takového odpadu zbyde minimum. Ke zvýšení efektivity třídění a snížení množství směsného komunálního odpadu může v naší obci přispět také zavedení třídících tašek. Tyto tašky si mohou občané vyzvednout na obecním úřadě zdarma. Jedna sada tašek je určena
pro domácnost a lze je používat buď jednotlivě nebo si sadu
slepit přes suchý zip (viz obrázek). Pořízení tašek bylo spolufinancováno z projektu společnosti EKOKOM a z rozpočtu obce.
Měl jsem sám možnost třídící tašky půl roku vyzkoušet a dnes

si bez nich domácnost nedokážu představit. Při jejich používání není žádný problém třídit většinu obalových odpadů.

Odvoz směsného komunálního
odpadu a dalších tříděných komodit (plasty, papír, sklo, nápojové
kartony, nebezpečný odpad, objemný odpad) zajišťuje pro naši
obec firma EKO – UNIMED s.r.o.
z Medlova. Uvedená svozová firma
vyváží směsný komunální odpad
od jednotlivých nemovitostí z popelnic o objemu 110 l (plechové)
a 240 l (velké plastové). Na obecním úřadě si mohou občané koupit
kvalitní plastovou popelnici o objemu 240 l za cenu 1010,- Kč.
Další neuvedenou sběrnou nádobou je plechový kontejner na textil,
který je umístěn na Trávníku.
Do sběrného kontejneru patří čistý
a suchý textil, zabalený v zavázaných igelitových pytlích, boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.
Bohužel v poslední době je spolupráce s provozující firmou Wtorpol
problematická (nevyváží kontejner
ani přes několik výzev) a tak jsme
se rozhodli změnit provozovatele,
resp. kontejner na TextilEco a.s.
(výborné reference u okolních obcí).
Nesmím zapomenout také na sběrné nádoby umístěné
v přízemí obecního úřadu, které jsou určené pro vysloužilé
úsporné žárovky, malé elektrospotřebiče a baterie. Zbavte
se těchto přírodě škodlivých předmětů ekologicky a přineste
je do sběrných nádob. Nádoby na vysloužilé baterie jsou
umístěné také v místním obchodě, v hospodě a ve škole.
Naše škola je také aktivním členem projektu Recyklohraní.
Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost
se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení (ve škole je umístěn kontejner).
Na závěr bych rád zrekapituloval několik základních myšlenek podporujících třídění odpadů v obci. Pokud budeme třídit
odpad, zůstane nám minimum směsného komunálního odpadu do popelnic, za který obec platí nemalé finance. Jestliže
poklesne objem (hmotnost) směsného komunálního odpadu
a bude se zvyšovat objem vytříděného, nehrozí zvyšování
poplatku za komunální odpad. Při zvyšujících se cenách
za ukládání odpadů je to jediná rozumná cesta.
Za zpětný odběr obalových odpadů dostala obec za rok
2014 téměř 60 tis. Kč. Náklady spojené s tříděným odpadem
činily přibližně 30 tis. Kč. Dalších 30 tis. Kč nám tedy zůstalo
na podporu třídění v obci. Za tuto částku pořídíme již zmíněné
2 zvony na čiré sklo a třídící tašky. Získané prostředky tak
investujeme do zkvalitnění odpadového hospodářství v obci.
Obec obdržela díky aktivnímu třídění a spolupráci s firmou
EKOKOM za rok 2014 Osvědčení o úspoře emisí, kde je deklarován příspěvek obce ke zlepšení životního prostředí a snížení
uhlíkové stopy ve výši 31,79 tun CO2 ekv. a také úspora energií ve výši 726 576 MJ. Buďme ekologičtí - šetřeme tak životní
prostředí a zároveň své peněženky. Třídit se vyplatí!
- Jiří Nevima, starosta -
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WEILOVA ŽLOUTENKA NA PÍSKOVNĚ NÁKLO
V minulém roce jsme na obec obdrželi upozornění o možném riziku nákazy tzv. Weilovou žloutenkou na pískovně Náklo. Tato nemoc nazývaná také jako leptospiróza nebo krysí
žloutenka je přenosná ze zvířete na člověka. Nemocné zvíře
(často se jedná o hlodavce – potkany, myši) vylučuje mikroby
močí do okolního prostředí, které se touto infekční močí zamoří (kontaminuje) a stává se tak nebezpečným zdrojem nákazy pro člověka. V případě pískovny Náklo byly zdrojem nákazy právě potkani. Jejich výskyt se zvýšil v souvislosti se zanechávání odpadků na březích a dalšího zdroje potravy v podobě mlže slávičky mnohotvárné, kterou lidé vytahují z vody
na břeh.

Na základě žádosti Obce Střeň jsme obdrželi od Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS) následující závěr
sdělení: Riziko onemocnění Weilovou žloutenkou při běžných rekreačních činnostech na veřejně přístupných plochách v prostoru pískovny Náklo, lze považovat za prakticky
nulové.
Pokud by však došlo k dalšímu přemnožení potkanů, riziko
nákazy se může opět zvýšit. KHS bude celou situaci monitorovat a dle potřeby veřejnost informovat.
Celé vyjádření KHS najdete na našich internetových stránkách nebo na vývěsce obecního úřadu.
- Jiří Nevima, starosta -

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Od května letošního roku postupně nastoupilo na obec
8 pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP). Bohužel
se nepovedlo zaměstnat na poprvé vytipované občany Střeně.
Při posuzování hodnotící komisí úřadu práce bylo zjištěno,
že většina z požadovaných pracovníků již z projektu byla podpořena v minulosti a dotace na ně v tomto roce není možná.
Výhodou tohoto ročníku dotací na VPP je, že veškeré mzdové prostředky jsou plně hrazeny z projektu Úřadu práce
(včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) a obec tak
ušetří nemalé finanční prostředky.
Název pracovní pozice pro VPP je Pracovník úklidu a údržby.
V praxi naší obce to znamená, že zaměstnanci vykonávají

zpravidla následující práce: péče o zeleň (sekání, výsadba,
zalévání, hnojení…), úklidové práce po obci, drobné malířské,
zednické a výkopové práce.
Díky zaměstnání pracovníků na VPP se povedlo zbavit obec
mnoha krčů (pařezů), které by znamenaly velké riziko pro
nový obecní multifunkční zahradní traktor. Dále bylo položeno několik dešťových svodů v okolí kulturního domu. Samozřejmostí je péče o zeleň (sekání), ale také nová výsadba,
resp. nová výzdoba obce (záhonky, truhlíky z klád).
Osobně jsem velmi rád, že obec může zaměstnávat lidi, kteří
mají zájem pracovat a zvelebovat Střeň.
- Jiří Nevima, starosta -

OPRAVY OBECNÍCH BYTŮ - DOTACE
V úvodu letošního roku jsme provedli prohlídku stavu obecních domů s bytovými jednotkami. Výsledkem průzkumu bylo
zjištění, že ve většině bytů s původními vstupními dveřmi
a okny je téměř nemožné zajistit jejich těsnost. Toto je způsobeno především z důvodu pokročilého stádia sesedání konstrukce domů. Díky tomu kromě vyšší spotřeby energie
na vytápění, dochází v zimních měsících v uvedených bytech
k vysoké kondenzaci vodních par v místech netěsností a objevují se plísně. Dále prohlídka odhalila v jednom případě propadlou podlahu a několik nefunkčních těles přímotopů.
Celkový stav konstrukce domů s obecními byty nás nutí
k zamyšlení nad jejich zbývající životností. Zastupitelé
se obecně shodují na názoru, letos provést nutné opravy pro
zajištění důstojného a bezpečného bydlení nájemníků
s přihlédnutím k relativně krátké životnosti domů.
Nacházíme se na rozcestí a musíme zvážit, kterou cestou
se dát. Zda provést rozsáhlou rekonstrukci stávajících objektů

s obecními byty nebo hledat jinou alternativu například výstavbou nových bytů.
Pro získání finančních prostředků pro nezbytné aktuální
opravy obecních bytů jsme využili první možné dotační příležitosti. Podali jsme žádost o dotaci z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015“. Naší žádosti bylo vyhověno
a na výměnu oken, vstupních dveří a podlah byla obci schválena podpora usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje
ze 24. 4. 2015 ve výši 195.000,- Kč.
Nyní jsme ve fázi zajištění všech potřebných administrativních kroků k čerpání dotace včetně výběru dodavatele výměny oken a dveří.
Realizace oprav bude probíhat pravděpodobně v měsíci
srpnu nebo září 2015 tak, aby byly byty připraveny na příští
zimu.
- Milan Medvedík -

KOTLÍKOVÁ DOTACE - AKTUÁLNÍ INFORMACE
V poslední době se ptáte, zda budou i v našem kraji
k dispozici „kotlíkové dotace“. Těší nás, že hledáte vhodné
způsoby modernizace původních způsobů vytápění za nové
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účinnější kotle, které nám všem pomohou udržet čistší
vzduch v obci v zimním období. Abychom Vám pomohli získat
informace, dotázali jsme se na aktuální stav možností získání
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dotací na odboru životního prostředí Olomouckého kraje
a současně sledujeme sdělení přímo z ministerstva životního
prostředí. Podle vyjádření odboru se problematikou řešící
omezení produkce emisí z lokálních topenišť v rodinných domech a bytech zabývá Ministerstvo životního prostředí, které
v současné době jedná s Evropskou unií o finanční podpoře
pro tuto oblast.
Už letos odstartuje nový projekt financování výměny neekologických kotlů za nové nízkoemisní zdroje z evropských fondů. Na výměnu kotlů po celé České republice je připraveno
9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020.
„Podmínky financování i administrace se ještě finalizují, ale
už dnes je jasné, že dotace na nový kotel se bude pohybovat
od 60 do 85 %. Nejvyšší podporu získají obyvatelé v regionech
s nejhorší kvalitou ovzduší a zvláště zvýhodněné budou i ob-

novitelné zdroje energie.“ „Bude ale záležet na krajích, které
budou projekty administrovat, jaké budou finální dotační
podmínky a co všechno v rámci nastavení programu umožní“,
řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.
Pokud vše dopadne podle předpokladu a plánovaného harmonogramu výzev, budou moci kraje žádat o dotace v 7 - 9.
měsíci letošního roku. Teprve po úspěšné žádosti kraje a přidělení finanční podpory z fondů EU, budou moci poskytnout
dotace fyzickým osobám na výměnu kotlů v RD či bytech.
Další možností získání dotace na výměnu kotlů je již otevřený program „Nová zelená úsporám“, který je však administrativně náročnější.
Záležitosti možného získání finančního příspěvku budeme
i nadále sledovat. Jakmile získáme nové informace, opět
je uveřejníme na tomto místě.
- Milan Medvedík -

NEBEZPEČNÁ KŘIŽOVATKA
Nebezpečná křižovatka – Choumoutov/Štěpánov/Pnovice
Většina z nás používá nějaký dopravní prostředek a při svých
cestách musí čelit řadě nebezpečí. Provoz na silnicích je stále
hustší, zvěř nám běžně skáče pod kola a někteří řidiči se dají
považovat spíše za zvířata než rozumné lidské bytosti. Díky
tomu se na cestách často potkáváme s haváriemi, které mívají
i velmi zlé následky. Jedním z takových míst je křižovatka silnic II/446 a III/44613, kde se setkávají cesty vedoucí
z Chomoutova, Štěpánova a Pňovic. Snad každý z nás tam
už někdy viděl auta poházená v polích a velmi často zažíváme,
že řidiči nedávají přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní
silnici. Osobně jsem to zažil už několikrát, naštěstí s dobrým
koncem.

Jsem velmi rád, že jsem našel informaci, která nasvědčuje
brzkému konci této nebezpečné křižovatky. Olomoucký kraj
zveřejnil 5. května 2015 výzvu k podání nabídek na veřejnou
zakázku k projektu vybudování nové křižovatky. Stávající křižovatka má totiž nevyhovující tvar, kdy vedlejší komunikace
III/44613 ve směru na Štěpánov má šikmé připojení na hlavní
komunikaci II/446 silnice ve směru Chomoutov - Štěpánov,
v úhlu odbočení mezi osami cca 33˚. Novým řešením stykové
křižovatky je kolmé napojení vedlejší komunikace na hlavní.
Podle údajů ve výzvě je předpokládaný termín realizace stavby od 1. 7. do 15. 9. 2015. Věřím, že tato přestavba bude mít
pozitivní vliv na vyšší bezpečnost na této trase. Přeji všem
spousty najetých kilometrů bez nehod.
- Milan Medvedík -

STRENFREE - INTERNET ZDARMA
V dnešní elektronické době si většina z nás zvykla, být díky
chytrým mobilním telefonům a jiným zařízením vždy a všude
online. Je celkem běžné, že v restauracích, na letištích, čekárnách, náměstích a dalších veřejných prostorách je k dispozici
internetové připojení a to zdarma. I občané Střeně mají
v tomto ohledu své potřeby, avšak málokdo má předplatné
neomezeného volání s internetem. Nejen z těchto důvodů
uvádíme do zkušebního provozu internetové připojení

v okolí objektu kulturního domu zdarma pod jménem sítě
StrenFree a to od začátku měsíce června. Pro připojení bude
využita stávající internetová konektivita obecního úřadu
a nedojde tak k žádnému navýšení paušálních nákladů
na provoz služby.
Tato služba občanům vzniká mimo jiné také na základě předaného námětu občany Střeně.
- Milan Medvedík -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 2-2015


Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Střeň
na rok 2015.



Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí pana Marka Lenikuse na pozici obecního zaměstnance – údržbáře
na plný úvazek.



Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na přidělení pracovníků veřejně prospěšných prací.
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Zasedání č. 3-2015


Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. st. 275 a na něm stojící budovu bez č. p. / č.
e. v katastru nemovitostí obce Pňovice a katastrálním
území obce Pňovice včetně všech součástí a příslušenství. Prodávající jsou České dráhy, a.s. a kupujícím
je Obec Střeň. Kupní cena byla stanovena dohodou
na 780 000,- Kč.
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s příslušenstvím. Kupní cena činí 216 881,- Kč (včetně
DPH).

Zasedání č. 4-2015
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce
Střeň za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014 s výrokem: - bez výhrad -





Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření
za rok 2014 ve výši 1.954.532,63 Kč.



Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Střeň.



Zastupitelstvo obce schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2015.



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou
úhradu nákladů v rámci realizace stavby Místo
pro přecházení u OÚ Střeň.

Zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 5 - 2015 se koná
ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 18:30 na OÚ ve Střeni.
- Obecní úřad -

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s firmou
Sitta K+M na dodávku multifunkčního traktoru



INFO Z OBCE
Železniční přejezd

Zásah proti komárům

Z důvodu opravy bude uzavřen železniční přejezd ve Střeni
v termínu:

24. 6. 2015 – 25. 6. 2015 v době od 20.00 - 06.00 hod.

25. 6. 2015 – 26. 6. 2015 v době od 20.00 – 06.00 hod.

V pátek 5. 6. 2015 byl proveden v areálu za kulturním domem a v okolí železniční zastávky Střeň postřik proti komárům přípravkem Predator 3D. Jedná se o repelent, který zabíjí
dospělého jedince komára při přímém zásahu přípravkem
a odpuzuje komáry v okolí. Účinnost při ideálním počasí
je přibližně 2 dny.

Příprava jízdních řádů železniční osobní přepravy na období
2015/2016
Připomínky k návrhu nového jízdního řádu je možné podat
písemně na OÚ do 5. 7. 2015. Návrh jeho podoby najdete
na internetových stránkách verejnadoprava.kidsok.cz.
Kamerový systém železniční zastávky Střeň

Podle informací z Krajské hygienické stanice Olomouc (KHS
Olomouc) bylo při posledním měření v obci Střeň zaznamenáno 6 - 10 náletů komára za minutu. Tato situace není hodnocena jako kalamitní a KHS Olomouc nebude doporučovat další
zásah.

Na základě požadavku Obce Střeň byl ze strany Správy železniční dopravní cesty instalován nový kamerový systém monitorující prostor v okolí železniční zastávky (včetně stojanů
na kola).

Další zásah přípravkem Predator 3D proběhl v sobotu
13. 6. 2015 v okolí místního fotbalového hřiště u příležitosti
oslav 60. výročí činnosti fotbalového oddílu TJ Střeň.

Dovolená - praktická lékařka MUDr. Andrea Adamcová

V plném proudu je 4. ročník soutěže Krásnější Střeň. Hodnotitelská komise se bude až do září věnovat bodování třech
tradičních kategorií. Novinkou pro tento ročník je ocenění
„Skokan roku“.

MUDr. Andrea Adamcová oznamuje, že nebude ordinovat
od 17. 7. 2015 do 31. 7. 2015 z důvodu dovolené. Žádáme
pacienty, aby si včas zajistili pravidelně užívané léky.
Zastupující lékařka pro akutní případy od 20. 7. do 31. 7.
2015:
MUDr. Helena Stárková
Olomouc, Foerstrova 33, U Panoramy
tel.: 585 416 355
ordinační hodiny: po-pá: 8.00 - 12.00 hod
Vandalismus ve Střeni
Za poslední měsíc došlo v obci k několika případům náznaku
vandalismu. Jednalo se o poničenou zeleň, znečišťování veřejných prostor odpadky, zničení zcela nového sedáku dětské
houpačky za kulturním domem a další drobné případy. Žádáme občany, aby si všímali svého okolí a na případné ničení
majetku upozornili pracovníky Obecního úřadu Střeň.

Krásnější Střeň

Obec se také snaží přispět květinovou výzdobou v podobě
nově osazených záhonů a truhlíků z klád. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem občanům, kteří darovali obci spoustu krásných květin.
Knihovna
V pondělí 22. 6. 2015 bude místní knihovna uzavřena. Poslední možnost pro vypůjčení knih před prázdninami je pondělí 29. 6. 2015. Přes prázdniny je knihovna mimo provoz.
Pořízení nového zahradního traktoru
Obec zakoupila nový multifunkční zahradní traktor s označením Starjet UJ 102-23 p6 s následujícím příslušenstvím: shrnovací radlice, rozmetadlo na posyp, vozík. Součástí dodávky je
také tříletá profylaktická údržba.

ZE STARÝCH ČASŮ - DÍL DRUHÝ
V tomto čísle zpravodaje si můžete přečíst pokračování člán-
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ku z obecního zpravodaje č. 1/2015 - Ze starých časů - díl dru-
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hý, který vychází ze zápisků z obecních schůzí z let 1883
až 1904.
Hospodaření obce
Výdaje obecní byly různé. V protokolu ze dne 6. února 1884
bylo schváleno vydání 10 zlatých na „nářadí hasičské“, 8 zlatých jako příspěvek kostelní, 5 zlatých na pojištění proti ohni,
ale také 100 zlatých na založení ovocných stromů „do aleje
seřazených“. V roce 1895 na náklady obce proběhla oprava
mostu u mlýna ve Lhotě. Jak dobové záznamy uvádí: „Dělá
to dohromady 620 zlatých a 72 krejcarů. Tesařské a nádenické
práce stály 122 zlatých a 30 krejcarů, kovářské práce 8 zlatých
a 93 krejcarů, za dřevo a řezání zaplaceno panu Tymichovi
bylo 237 zlatých a 96 krejcarů.“ Dále je tu také zmínka,
že kníže pán na zábradlí přispívá sám částkou 6 zlatých
a 30 krejcarů.
Kriminalita
Ze zápisu z 27. července 1884 je uvedeno: „Dnešní hromada
usnesla se o tom následovně. Jelikož se děje na poli škoda,
které se jinak vyhnouti nemůže, usnesli se podepsaní, aby jen
usedlí polnosti ohlídávali. Za touto příčinou sestaví se listina
kontrolní. Představenstvo na každou noc naznačí na listinu
dva usedlé, kteří noc tu za příčinou ohlídání polností vyjíti
musejí. Kdy neb jakým způsobem ohlídka se státi má, to usnesou se oni dva ohlídači mezi sebou. Ve dne pak jest každý
usedlý povinen vykonávati službu polního ohlídače v tom
smyslu, že když by někdo škůdce viděl a při polním pychu zastal má býti oprávněn jej k zodpovědnosti potahovati. Aby
snad některý usedlý, když na něj noční služby ohlídače připadne, službu zanedbal, usneseno v takovém případě 1 zlatý pokuty vyměřiti. S penězmi těmi má pak obecní výbor podle svého nejlepšího dobrozdání naložiti. Možná škoda polními škůdci
způsobena se vyrovná při výborové schůzi k tomu svolané.
Sem se předvolají majetníci poškození a pak polní škůdci.“
Protipovodňová opatření
Naši předkové dobře věděli, jak může velká voda ohrozit
jejich majetky. Rovněž jim bylo jasné, že nejsou schopni velké
vodě se bránit sami. Snažili se tedy pomoc hledat v okolí
a u vrchnosti.

V protokolu sepsaném s obcemi Střeň, Hynkov a s knížecím
velkostatkem ze dne 28. července 1895 se uvádí: „Předmět
rokování je zřízení hrází nových v Páži kolem zaměřených pozemků občanů střeňských. Při rokování usneseno s povolením
obce Hynkova, že hráze v Páži pod tou podmínkou postaviti
se povolují, když se Morava při ústí smohy jezerové vypřímí
a Kopanice na vhodném místě zahradí. Toto zahrazení zavazuje se knížecí velkostatek v dobrém stavu zříditi aniž by nucen
byl k různým opravám jeho. Zástupce velkostatku činí podmínku, že práci vyrovnání Moravy a ohražení Kopanice provede,
když polesný knížecí k tomu dá svolení. Občani zúčastnění
ze Střeně zavazují se, zkrz Plačkov 1 a půl metru široký
a 1 a půl metru hluboký průkop k vyrovnání Moravy, dobytý
materiál přes zimu odvésti.“
Sociální oblast
V Rakousko - Uherském mocnářství platilo takzvané domovské právo. Z toho pro obec vyplývali jisté povinnosti.
V protokolu z výborové schůze ze dne 12. dubna 1896 řešilo
představenstvo toto: „Obec se má postarati o nemanželského
sirotka Ignáce Černého. Zemřelá Anna Černá zanechala obci
svého syna Ignáce na vychování, poněvadž sama neměla ani
movitého ani nemovitého jmění. O další tuto výchovu chlapce
hlásili se u pana starosty jeho příbuzní manželé František
a Marie Césarovi z Březové za určitý roční poplatek. Ve dnešní
schůzi umluvil se obecní výbor se jmenovanými, že tito budou
chlapce živiti, šatiti a do školy posílati a vůbec o něj jako rodiče se starati za roční odměnu 30 zlatých počínaje 1. dubnem
1896. Zavazují se, pokud živi budou, pod těmi podmínkami
chlapce u sebe držeti až do dokonaného 14 roku. Za to si vyhrazují, že obec Střeň musí za chlapce po celý ten čas školné
platiti a jemu školní knihy opatřovati.“
Jak jsem uvedl v minulém čísle zpravodaje, není mou snahou podat úplné a historických souvislostí zařazené informace. Chtěl jsem jen oprášit staré záznamy a ukázat, jak byli naši
předkové moudří a jakým problémům museli čelit. Dokladem
toho, že byli úspěšní, je skutečnost, že naše malá vesnička
po řadu století stále existuje a že se nám tady celkem dobře
žije.
- Miroslav Ševčík -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den země 22. dubna
Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze všech planet
sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů
i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. A my lidé jsme si dlouhou dobu
mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako člověk.
Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Třeba
tím, že zamořují vzduch vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách, mořích a jezerech,
ničí životní prostor mnohým živočichům atd. Tak vlastně člověk škodí i sám sobě. Všichni dnes velmi často slýcháme
o ozónových dírách, klimatických změnách, smogových situa-
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cích, vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů a dalších nebezpečích, která jsou jenom důsledkem našeho špatného
chování k Zemi.
Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se nad těmito věcmi zamysleli, abychom si o tom třeba
společně popovídali, abychom vysvětlili dětem některé vztahy
a souvislosti, aby se každý z nás snažil dozvědět se více o tom,
jak planetě pomáhat např. tříděním odpadků a tím umožnit
recyklaci některých druhů (např. papíru, PET lahví aj.).
V tento den jsme pro naše děti přichystali zajímavý program, kde se děti dovídaly, co ony mohou pro naši krásnou
planetu udělat, že stačí rozhlédnout se kolem sebe, jak si někteří lidé pletou přírodu se sběrným dvorem nebo
s popelnicemi a vzít si z toho ponaučení. Děti se naučily poznávat různé druhy odpadků a naučily se je třídit. Také se dověděly, jak dlouho se některé věci v přírodě rozkládají.
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Následující tabulka ukazuje průměrnou dobu rozkladu odpadku, když se válí na povrchu lesní půdy (mimo zimní období).

rou si děti nejvíce užily, protože už se na prázdniny opravdu
těší .
- Michaela Maitnerová Westernový dětský den
Dne 30. 5. od 14.oo hod proběhl za Kulturním domem
„WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN“.
Pro děti jsme připravili několik stylových soutěží. Děti
si mohly vyzkoušet netradiční koulování, hod lasem na cíl,
zjistit jakou mají trefu při házení na plechovky a krávu Vendelínu. Měly možnost ulovit si zlatou rybku a zastřílet si z luku
a kuše. Střelba byla jednoznačně, pro naše malé kovboje, nejoblíbenější. Kdo nechtěl soutěžit, mohl dovádět na trampolíně anebo se projet na koni, který byl celou dobu k dispozici.

Sbírání odpadků v obci.

Na závěr tohoto dne si děti ve ŠD vyrobily ze starých pytlů,
igelitových rukavic, provázků, papírů a PET lahví model
„Smeťáka“.
- Alena Zatloukalová Besídka pro maminky
Každoročně si děti připravily pro maminky k jejich svátku
vystoupení plné písniček, básniček a pohádek. Společně jsme
zahájili besídku písní Jak se kytky milujou, která je velmi krásná a rytmická.
Prvňáčci a druháci vystoupili s pohádkou Princezna na hrášku, připravili si taneček na píseň Kapela a zahráli si na zvířátka
v písničce Když jsem já sloužil.
Starší žáci předvedli a zazpívali písničku o hudebních nástrojích v anglickém jazyce s pohybovým doprovodem. Ve svém
podání představili také známou skupinu Lunetic čtvrťáci
s písní Jsi moje máma, kterou si velmi užívali. Předvedli také
písničky To je krásný svět a Maminko, kde využili i schopnost
doprovázet zpěv hudebními nástroji.
Atmosféru nám zpříjemnila country kapela z Olomouce
a kdo měl zájem, tak si nechal namalovat na obličej obrázek,
který si sám vybral.
Myslím, že i přes bouřku, která nám trochu zhatila plány,
byla akce povedená. Děti se bavily, mlsaly zmrzlinu a jiné dobroty. Dospělí si pochutnali na dobrotách z udírny a na tekutých dobrotách s výčepu.

Společně všechny děti záhrály ještě trio pohádek s družinou.
Zde byly zařazeny pohádky Šípková Růženka, Zelená Karkulka
a Kráska a zvíře. Závěr besídky patřil písničce Prázdniny, kte-
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Tímto chci moc poděkovat všem maminkám a tatínkům,
kteří nám obrovsky pomohli s dozorem u soutěží, v udírně,
v cukrovinkách a výčepu. Také těm, kteří přišli pomoci se stavěním trampolíny, s chystáním a úklidem po akci.
Ještě jednou Vám všem velké díky .
- za SRPŠ Zuzana Franková -
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Olympijský den
Dne 1. června se v základní škole konal u příležitosti Mezinárodního dne dětí Olympijský den. Při zahájení se malí závodníci seznámili s olympijskou vlajkou, historií olympijských her
a museli složit olympijský slib.

Na závěr byla olympiáda vyhodnocena a dětem rozdány
medaile a drobné odměny.
- Lenka Tozziová Sběr starého papíru
Základní škola Střeň vyhlásila sběrový týden od 1. června
2015 do 5. června 2015, kdy byl do naší obce přistaven kontejner na starý papír.
Hlavním sběrovým odpolednem bylo vyhlášeno úterý
2. 6. 2015. Tento den se do sběru zapojili rodiče našich dětí.
Tatínci (p. Večeřa Z. a Látal I.) nastartovali svoje auta, zapřáhli
vozíky a společně s ostatními rodiči a paní učitelkami jsme
se vydali do obce posbírat papír, který jste nám nachystali.
Ten den jsme zaplnili celý kontejner a nasbírali 2,82 t papíru.
Ve čtvrtek nám byl dovezen druhý kontejner, který byl umístěn v obci a tento kontejner byl do 1/3 naplněn a odvezen
v pátek 12. 6. 2015 a nasbíralo se 0,64 t papíru. Celkem jsme
nasbírali 3,46 t papíru.
Děkujeme všem, kteří nám tímto sběrem starého papíru,
pomohli dosáhnout takového pěkného výsledku.

Žáci pak v duchu FAIR PLAY měřili své síly ve sportovních
disciplínách, ale také ve vědomostech získaných během celého školního roku.

- Alena Zatloukalová -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jako každý rok byla pro děti ze školy i ze školky připravená
tradiční akce „Čarodějnice“. V tento den, 30. 4., se v budově
školy scházeli čarodějové a čarodějnice a ve škole na chvíli
zavládla kouzelnická atmosféra. Pedagogové i ostatní personál školy se nenechali zahanbit a tak byla možnost spatřit

vzácné exempláře. Po čarodějnickém programu ve škole následoval průvod čarodějnic po obci za doprovodu dětských
písní z místního rozhlasu. I přes chladnější počasí se akce velice zdařila.
Nadešel měsíc květen, lásky čas. A jelikož mají v tomto měsíci svátek všechny maminky, připravila si pro ně mateřská škola „Besídku ke Dni matek“. Děti měly připravené dvě pohádky. První pohádka „O Sněhurce“ byla v režii předškoláků
a v druhé pohádce „Boudo, budko“ se představily menší děti.
Dále si mohli rodiče poslechnout pásmo básniček s tématikou
ke Dni matek, písničky s pohybem a nakonec besídky obdržely
maminky výrobky od dětí.

V neděli 17. 5. proběhla na Obecním úřadě akce s názvem
„Vítání občánků“. Vybrané děti z mateřské školy si na zahájení nacvičily doprovodný program ve formě básniček a na závěr zazpívaly ukolébavku. Rodičům a dětem, kterých se to
týká, děkujeme za jejich čas.
Následující den, tedy 18. 5., jsme se s dětmi vydali do Olomouce na kurz první pomoci pro děti z mateřských škol. Pro
nás i pro děti to byla velice netradiční akce, která se setkala
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s velkým úspěchem. Pro děti byla připravená různá stanoviště, kde se jim věnovali studenti ze zdravotní školy. Děti
se učily ošetřit popáleninu, krvácení z nosu, naučily se poslouchat fonendoskopem a také dostat člověka do stabilizované
polohy. Nakonec kurzu byly děti pasováni na malé doktory,
obdržely diplom a sladkou odměnu.

Nyní nadešel měsíc červen a s ním dlouho očekávaný školní
výlet. Letošní rok jsme se vydali do Dinoparku a ZOOparku
ve Vyškově. Výlet byl společný pro ZŠ i MŠ.
Po příjezdu do Vyškova následovala cesta vláčkem
do Dinoparku. Zde jsme si prohlédli dinosaury v reálné velikosti, přečetli jsme si mnoho zajímavostí a také jsme navštívili
4D kino, které nás na 10 minut zavedlo pod hladinu moře
a provedlo nás érou dinosaurů. Z Dinoparku jsme se opět vydali vláčkem zpět, kde nás čekala prohlídka ZOOparku. Spatřit

jsme zde mohli zejména domácí zvířata, ovšem některá exotická zvířata jsme také zahlédli. Děti vyzkoušely různé prolézačky, které nás provázely po celém ZOOparku. Na závěr výletu jsme s dětmi navštívili dětské hřiště a děti si pořídily nějaké
suvenýry.

Plánované akce do konce školního roku v MŠ:




rozloučení s mateřskou školou
pasování předškoláků na školáky
spaní předškoláků ve školce

Přejeme krásné prázdniny plné radostných zážitků a letní
pohody!
- Adéla Stryková -

TJ SOKOL
A „ŠEDESÁTKA“ SPOLU
S FOTBALOVOU SEZONOU
2014/2015 JE ZA NÁMA …
PEVNĚ VĚŘÍM, ŽE TI, CO SE
ZÚČASTNILI TÉTO AKCE BYLI
ALESPOŇ TROŠKU SPOKOJENI.
DĚKUJI VŠEM ZA ÚČAST,
PODPORU A POMOC.
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ BUDOU
NA NAŠICH WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
WWW.TJSTREN.CZ UMÍSTĚNY I FOTOGRAFIE.
A JAK TEDY DOPADLA SEZONA, MYSLÍM, ŽE 5. MÍSTO NENÍ
K ZAHOZENÍ.
NOVÁ SEZONA 2015/2016 NÁM ZAČNE PRVNÍ VÍKEND
V SRPNU A SPOLU S NEJBLIŽŠÍ AKCÍ, KDE I NAŠE MUŽSTVO
BUDE PŘÍTOMNO A TO NA TURNAJI VE ŠTĚPÁNOVĚ

V SOBOTU 4. ČERVENCE 2015 OD 13.00 HOD., SE BUDU TĚŠIT
NA DALŠÍ SETKÁNÍ S VÁMI, FOTBALOVÝMI PŘIZNIVCI.
DÍKY, UŽIJTE SI KRÁSNÉ LETNÍ ČASY A PŘÍJEMNOU DOVOLENOU.
Předseda TJ Střeň, o.s.
- Jarda „doktor“ Havlíček -

VOLEJBAL
Hledáme nové hráče
Tým volejbalistů Střeň hledá nové členy všech věkových
kategorií. Přidejte se k nám a pojďte si zahrát volejbal. Sportujeme pro radost z pohybu a ze hry každý pátek od 17 hodin
na antukovém hřišti ve Střeni. Jste-li začátečníci a máte chuť
do hry, přijďte to zkusit. Žádný učený z nebe nespadl, poradí-
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me, nacvičíme a uděláme volejbalistu i z Vás. Zavolejte, napište nebo jednoduše přijďte v pátek na antukový kurt.
Kontakt – Milan Medvedík, 605 720 587,
milan@medvedikovi.cz
- Milan Medvedík -
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REZERVACE TENISOVÉHO KURTU PŘES INTERNET
Obec Střeň nabízí pronájem antukového tenisového kurtu,
který je umístěn v areálu za kulturním domem ve Střeni. Standardní cena za pronájem je 100,- Kč za hodinu. Pro občany
Střeně je cena 40,- Kč za hodinu nebo je možné zaplatit roční
poplatek 300,- Kč (neomezený přístup na kurt). Platbu uhradíte správci kurtu panu Marku Lenikusovi v hotovosti na místě
(tel. 604 924 503). Otevření (uzavření) kurtu domlouvejte se
správcem kurtu.

Vstup na kurt je možný pouze v odpovídající sportovní obuvi
s podrážkou určenou pro antuku! V případě nedodržení podmínky vhodného obutí můžete být z kurtu vykázáni.
Pravidla pro úklid kurtu: Před hraním postříkat vodou
(pokud je kurt suchý), zamést sítí, po skončení hry upravit
dřevěným hrablem, zamést sítí, pořádně zakropit vodou.
Další informace a rezervace na www.stren.reservanto.cz.
- Obecní úřad -

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“ PRO DĚTI
… (Dendrocopos major) je široce rozšířený šplhavec z čeledi datlovitých. Je průměrně 22,5 cm dlouhý, černobíle zbarvený
s červenými spodními krovkami ocasními. Samci mají na rozdíl
od samic i červený týl. Jeho přirozeným biotopem jsou lesy všech
typů, běžně se však vyskytuje i v parcích a zahradách. V České
republice patří mezi nejběžnější zástupce řádu šplhavců. Je nápadný svým „bubnováním“ do kůry stromů. Přes léto se živí hlavně malými bezobratlými živočichy (mravenci, pavouky, kůrovci,
motýli, stonožkami, můrami), přes zimu požírá hlavně různé plody. Hnízdí vysoko v dutinách hlavně ztrouchnivělých stromů.
Snáší 4-7 smetanově bílých vajec.
… (Cuculus canorus) – lidově žežulka – je středně velký pták známý především svým hnízdním parazitismem. Dorůstá 33-34 cm,
je štíhlý s dlouhým ocasem a křídly. Vyskytuje se ve dvou for-

mách – šedé (samci i samice) a hnědé (některé samice). Žije
zejména v lesích, samec se ozývá výrazným a charakteristickým
„ku-ku“, samice zase hlasitým „bi-bi-bi“. Do Evropy přilétá koncem dubna, v srpnu až září opět odlétá na jih. Na hřbetní straně
má peří popelavě šedé, zbarvením se podobá krahujci. Samec
má šedou barvu a na břiše příčné proužkování, samice je naspodu hnědá popřípadě červenohnědá s příčně pruhovaným břichem. Mláďata jsou svrchu rezavě bíle šupinaté. Samice nežije
s jedním samečkem v trvalejším páru, ale navazuje během jara
jen kratičké známosti s několika samečky. Naklade 15 až 20 vajec
do hnízd cizích druhů ptáků vždy po jednom vejci. Doba sezení
trvá 12 až 13 dní, pěstouni krmí mládě 21-23 dnů a ještě 3 týdny
je přikrmují.
Zdroj: wikipedia.cz, obrázky google.cz

- Dagmar Holániková -
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Tajenka: Místní názvy částí obce Střeň

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
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SDH STŘEŇ
Bohatá tombola
vstupné dobrovolné
italská zmrzlina BELLUNO
občerstvení zajištěno (pečené sele asi v 16 hod)
večer hraje dj KRBEC

SDH Střeň a Historický spolek KIRRI o. s.
Vás zve na

hasičské sportovní odpoledne
sobota 27. 6. 2015 začátek ve 12 hod
za kulturním domem ve Střeni
velká skluzavka i pro dospělé 12-18 hod
Soutěže pro děti 13-15 hod (přihlášení do soutěží 12-13hod):
dobová lukostřelba, dobový tábor, expozice historických zbraní, vystoupení Povídání o střelcích, ukázky soubojů a střelných
zbraní, písmomalířství
16:30 Ukázka vyproštění z auta - Ukázka hašení hořícího auta
18:00 vytvoření pěny pro děti

KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2015 - FOTO

PLÁN AKCÍ
25. 6. 2015

Zasedání zastupitelstva obce (18:30)

27. 6. 2015

Dětský hasičský sportovní den

5. 9. 2015

Turnaj Streetball Fight

19. 9. 2015
Den obce „Komárfest“ (Program - Extress
country, Smíšený pěvecký sbor z Příkaz, Talk show

s Lumírem Olšovským, Piňovští kanci, Improvizační show
O.L.I.V.Y., Karel Gott Revival, Scroll. Celou akci budou provázet moderátoři rádia Haná. Zábavný program pro děti
a dospělé proběhne pod taktovkou Martiny Kvítko Procházkové.
- Obecní úřad -

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: 20. 8. 2015
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Medvedík, Miroslav Ševčík, Alena Zatloukalová, Michaela Maitnerová, Zuzana Franková, Lenka Tozziová,
Adéla Stryková, Jaroslav Havlíček, Dagmar Holániková
Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková

Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.
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