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OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
Vychází jednou za dva měsíce

REVITALIZACE ZA NÁMI...
Chtělo by se říct, Revitalizace za námi a spousta práce před námi. Jinak řečeno:
„nikdy není a nebude vše hotové, aneb práce je všude, kam se člověk podívá“.
Život na vesnici je cesta protkaná prací a kdo ve Střeni aktivně žije, tak se před
„tó prácó“ neschová.
Nad výslednou podobou realizace akce „Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň“ vznikají časté diskuse a je na každém, aby stavbu posoudil ze svého pohledu. Podle mého názoru je však podstatou celého hodnocení
odpověď na otázky typu, zda došlo ke
zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu, ke zpřehlednění upravených prostor, ke zlepšení vzhledu obce,
ke zvýšení komfortu občanů…

v čase projevovat, tedy můžeme uplatňovat u dodavatele.

Vzhledem k období výstavby, panujícím teplotám a suchu se nám ještě nezelenají nově oseté travní plochy a lidé
si jen pomalu zvykají na chození po nových chodnících. Až se vše usadí, málo
kdo si vzpomene, jak vše vypadalo dříve. Je zapotřebí trpělivosti, která jak se
lidově říká, růže přináší.

Před námi je kolaudace stavby a symbolické přestřižení pásky k celému projektu. Toto proběhne u příležitosti zahájení Dne obce Střeň (tentokrát s podtitulem KOMÁRFEST) v sobotu 19. září
2015 od 13 hodin v areálu za kulturním
domem za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila. Tímto
bych vás rád na tuto akci pozval a poprosil o podporu a propagaci dne obce.
Za organizační výbor nebudu prozrazovat všechno, ale můžete se těšit na
steaky, hamburgery, palačinky, míchané
nápoje, burčák, širokou paletu piv Pivovaru Litovel. Všichni účastníci soutěžních atrakcí budou odměněni a večer
odpálíme i ohňostroj.

Celý projekt má přesah na další oblasti
fungování obecní infrastruktury. Za
zmínku stojí položení chrániček pod
těleso chodníku. Jedna z chrániček slouží pro budoucí výměnu kabelu veřejného osvětlení. Další chráničky budou tvořit základ pro možnost vybudování sítě z
optických kabelů (rychlý internet v obci).

V rámci doprovodného programu
proběhne dopoledne den otevřených
dveří ve škole, na čističce odpadních
vod, v kapličce a v nově zakoupené
budově
bývalého
nádraží.
Den
otevřených dveří proběhne v sobotu
19. září od 9:00 do 11:00. Tak máte
možnost pozvat rodáky a všechny Střeni
blízké, ať se přijdou podívat.

Olomoucký kraj přispěl v tomto roce
V rámci blízkosti výkopů stavby byl
vyřešen systém odvádění dešťových vod na 3 významné projekty v obci:
ze svodů obecních objektů (kulturní

výměna vchodových dveří, oken
dům, obecní úřad, hospoda, hasičská
a části podlah na obecních byzbrojnice a škola). Odvedení vlhkosti by
tech;
se mělo do budoucna pozitivně odrazit
místo pro přecházení u obecního
ve snížení nákladů na opravy uvedených 
úřadu;
staveb.

Den obce Střeň - KOMÁRFEST
Touto cestou bych rád poděkoval
Za podporu patří Olomouckému kraji
všem občanům, které průběh akce jakvelké
poděkování.
koliv omezoval za trpělivost a pozitivní
přístup. Vím, že to nebylo mnohdy lehUvidíme jak se bude dál dařit získávat
ké, ale za pár týdnů převládnou jen dob- podporu, resp. finance na další projekty,
ré pocity a motivace k další práci se ješ- jejichž obsah budete jako občané Střeně
tě zvýší. Na stavbu poskytuje zhotovitel ovlivňovat přes připravovaný dotazník
(Horstav, spol. s r. o.) 5letou záruku. programu rozvoje obce.
Případné nedostatky, které se mohou
- Jiří Nevima, starosta -
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HURÁ DO ŠKOLY
Školní rok 2015/2016 už pomalu klepe na
dveře. Naše mateřská škola už je v provozu
a takřka všechny děti se těší na setkání
s kamarády. Jak rychle ty prázdniny vždycky
„utečou“.
Děti z naší základní školy se mohou po
prázdninách těšit na rychlejší internetové
připojení, nově vymalovanou chodbu školy
(v patře) a děti ze 3. a 4. třídy na novou tabuli. Prostor školní zahrady dostal při úpravách dešťové kanalizace novou tvář v podobě okapového chodníku. Před školou byl
odstraněn letitý plot a všichni návštěvníci
školy mohou nově využívat bezpečnější místa pro přecházení (klasické přechody z administrativních důvodů nešlo zřídit - malý
provoz na komunikaci). Pevně věřím, že se
podaří realizací akce Revitalizace zvýšit bezpečnost pohybu dětí a nejen jich v tomto
prostoru.
Velkých úprav doznal dvůr školy, kde se po
dlouhé době povedlo vybudovat prakticky
neexistující dešťovou kanalizaci a také připojit několik aktivních odpadů do systému
tlakové kanalizace. Dále byla zbourána nefunkční jímka (žumpa) a celý terén dvora byl
srovnán. Nabízí se tedy otázka dalšího využití tohoto prostoru pro chod školy, případně
obce.
Tento školní rok znamená pro mě osobně
poměrně zásadní změnu. Více jak třicet let
byl můj život vždy úzce spojen se školním
životem. Tuto sezónu budu začínat s vědomím, že role žáka ani učitele mě s největší
pravděpodobností letos nepotká. Je to možná trochu nostalgie, ale jako zástupce zřizovatele ZŠ a MŠ Střeň se do školního dění
určitě aktivně zapojím i v následujícím školním roce.
Dovolte mi popřát všem školou povinným,
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ať se jim v průběhu školního roku daří
a mají ze svého počínání radost. Kde je
smích, jde všechno snadněji! Takže v úterý
1. září všichni školáci dobře vykročte vstříc
novému vědění, dovednostem a poznání.
Jako dospělí na tyto časy budete určitě jen
rádi vzpomínat.
- Jiří Nevima, starosta -
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Tématu třídění odpadů jsem v minulém čísle zpravodaje
věnoval opravdu dost prostoru. Na druhou stranu bych rád
několik zásadních informací připomenul a některé nové přidal.
1.

Odpad, který se vytřídí a nejde do komunálního odpadu (do popelnic) nás nestojí nic a mnohdy na něm ještě
vyděláme. To platí v případě správného třídění (např.
do kontejneru na papír nepatří tetrapaky nebo asfaltová lepenka!).

2.

Na obecním úřadě jsou připraveny k vyzvednutí třídící
tašky (sada tří tašek - na papír, plast a sklo), které mají
občané k dispozici zcela zdarma. Sada tašek je určena
vždy pro domácnost a připraveny jsou na výběr dvě
velikosti.

3.

a velkoobjemový odpad. Termín zprovoznění sběrného
dvora a přesný popis odebíraného odpadu bude občanům sdělen po zahájení provozu (podzim 2015). Termín pro sběr nebezpečného odpadu v obci je pátek
23. 10. 2015, od 16:00 do 17:00 (pouze nebezpečný
odpad!).

Obec Náklo aktuálně rozjíždí projekt sběrného dvora
(obec Střeň je partnerem projektu), kde bude do budoucna pro naše občany možno (po předložení občanského průkazu) bezplatně odevzdávat nebezpečný

- Jiří Nevima, starosta -

KOTLÍKOVÉ DOTACE
V minulém vydání našeho zpravodaje jsme Vás informovali
o připravovaných tzv. „kotlíkových dotacích“ v Olomouckém
kraji. Jsme si vědomi, že toto téma je stále aktuální pro spoustu občanů, a proto i dnes přinášíme aktuální informace.
Ministerstvo životního prostředí již vyhlásilo výzvu pro kraje
ČR k předkládání projektů k zajištění podpory snížení emisí
z lokálního vytápění domácností. V případě, že Olomoucký
kraj uspěje a podaří se získat finanční prostředky, předpokládá vyhlášení výzvy pro občany v 1. polovině roku 2016.
V rámci výzvy k předkládání projektů pro kraje ČR zveřejnilo
Ministerstvo životního prostředí i základní pravidla, které naleznete na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace ve složce
dokumenty. Současně je zde zveřejněn i seznam prioritních
měst a obcí – aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší. Obec
Střeň je v tomto seznamu uvedena a bude tak možné získat
+5% dotace navíc tedy až 85%.

Podporované bude


tepelné čerpadlo



kotel na pevná paliva



plynový kondenzační kotel



instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo
ohřev teplé vody



„mikro“ energetická opatření

Pro získání dotace na výměnu zdroje vytápění bude povinné
provedení jednoho „mikro“ energetického opatření.
Výše podpory


70% kotel spalující pouze uhlí



75% kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)



80% tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu

Maximální výše způsobilých výdajů bude 150 000,- Kč.

Na výše uvedené webové stránce je také umístěna anketa
pro zjištění zájmu občanů. Svou účastí v anketě můžete ovlivnit nastavení podmínek dotačního titulu.

- Milan Medvedík, místostarosta -

SOUTĚŽ KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2015
Čas dovolených se pomalu chýlí ke konci a čtvrté pokračování soutěže Krásnější Střeň má před sebou zhruba měsíc. Soutěž bude ukončena 30. září a pověřená komise zhodnotí výzdoby domů viditelné z ulice (průčelí domů, předzahrádky,
balkony a okna směřující do ulice). Celkové vyhodnocení proběhne v první polovině října a všichni ocenění budou pozváni
na slavnostní vyhlášení na obecním úřadě.
Touto formou bych také rád poděkoval všem, kteří darovali
obci předpěstované sazenice květin a významně tak přispěli
k výzdobě obecních prostor. Do budoucna bychom byli rádi za
obdobnou spolupráci občanů při výzdobě naší vesnice.
Zahrádkářům zdar...
- Jiří Nevima, starosta -
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SBÍRKA POUŽITÉHO TEXTILU A JINÝCH POTŘEB DO DOMÁCNOSTI
Diakonie Broumov, sociální družstvo (více na www: diakoniebroumov.org) vyhlašuje sběr použitého textilu a jiných
potřeb do domácnosti pro potřebné (zdravotně a sociálně
znevýhodněné lidi). Sbírá se následující:


použité ošacení, letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské);



lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony;



látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek);



domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené;



vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky;



obuv – veškerou nepoškozenou;



hračky – nepoškozené a kompletní;



peří, péřové přikrývky a polštáře;



menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční;



knihy.

Věci, které vzít nemůžeme:


ledničky, televize, počítače,
z ekologických důvodů;



nábytek;



znečištěný a vlhký textil.

matrace,

koberce

–

V obci Střeň proběhne sběr ve dnech 5. a 12. září. 2015
(vždy sobota) od 9:00 do 10:30 u vstupu do kulturního domu.
Věci je nejlepší připravit zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Za obec Střeň budou
sbírku řídit členové sociálního výboru.
Předem děkujeme všem dárcům.
- Jiří Nevima, starosta -

CVIČENÍ JEN TAK PRO SEBE
Od konce měsíce září 2015 bude jedenkrát týdně probíhat
na sále kulturního domu ve Střeni cvičení PILATES, které je
vhodné pro ženy a muže všech věkových kategorií. PILATES
kombinuje prvky jógy, posilování a gymnastiky s důrazem na
správné dýchání.



napomáhá relaxaci a působí proti stresu



zlepšuje tělesnou stabilitu



zpevňuje hýžďové svalstvo



je vhodným doplňkem k rehabilitacím



zlepšuje držení celého těla



ulevuje od bolestí zad a krku

Konkrétní a přesné informace týkající se zahájení a organizace cvičení budou zveřejněny během měsíce září na webových stránkách obce Střeň a včas vyhlášeny místním rozhlasem.



podílí se na prevenci osteoporózy (řídnutí kostí)

Stačí vzít si podložku a chuť udělat něco pro zdraví!!!



zpevňuje svalstvo, které při klasickém cvičení není procvičováno

PILATES

- Dagmar Holániková -

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
S ohledem na opakovanou poruchu závor, projevující se
nepřiměřeně dlouhou dobou uzavření, jsem vznesl za Obec
Střeň dotaz na Správu železniční a dopravní cesty. V odpovědi je uvedeno, že se jedná o nepravidelnou poruchu
(vynechávání činnosti indikačního souboru ASE5), která způsobovala stav, kdy nedocházelo k otevření závor ihned po
průjezdu vlaku přes přejezd, ale až po projetí vlaku dalším

úsekem trati. Popisovaný stav není z hlediska norem nebezpečný, ale zdržuje další účastníky silničního provozu. Bylo
provedeno několik oprav (seřízení, výměna desek systému
ASE5, výměna kabelizace) a v současnosti zařízení vykazuje
správnou činnost. Podrobnější informace naleznete na vývěsce OÚ na internetových stránkách obce (sekce Aktuality).
- Jiří Nevima, starosta -

INFORMAČNÍ PORTÁL PRO SPOTŘEBITELE (DTEST)
Portál spotrebitele.dtest.cz přináší aktuální zprávy se spotřebitelskou tématikou z České republiky i zahraničí. Čtenáři
a čtenářky tu najdou informace, které by neměly uniknout
žádnému informovanému spotřebiteli.
Mnohdy platí, že za běžné považujeme věci, které jsou v
mezinárodním kontextu spíše výjimečné. Jindy máme naopak
pocit, že určitý spotřebitelský problém je pouze českým specifikem, a přitom v zahraničí narážejí spotřebitelé na podobné
obtíže. Smyslem portálu spotrebitele.dtest.cz je proto umožnit českému spotřebiteli rozšířit své obzory o informace, které
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se v médiích obvykle neobjevují a které přispívají k lepší orientaci v oblasti spotřebitelské problematiky.
Články na portálu jsou přehledně tříděny podle sledovaných
kauz, nejčastějších problémů, zákonů, institucí a spotřebitelských organizací. Portál provozuje dTest, největší spotřebitelská organizace v České republice.
Obec Střeň odebírá v rámci spolupráce s dTestem tištěné
informační materiály, které jsou k dispozici na chodbě obecního úřadu.
- Obecní úřad -
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

ROZPIS ZÁPASŮ TJ STŘEŇ NA SEZÓNU
2015/2016
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“

Ilustrace: Emílie Rédová
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CYKLISTICKÉ ZÁVODY VE STŘENI
Obec Střeň se rozhodla podpořit aktivitu Michala Frantíka v
obnovení tradice pořádání cyklistických závodů ve Střeni
(www.stren-cyklokros.cz). Konání závodů je naplánováno na
neděli 4. října 2015.
V tomto roce se nebude jednat o cyklokros. Závod se bude
konat po místních silničních uličkách. Startující kategorie:

děti, Elite ženy, juniorky.

Tradicí závodu bylo vždy loučení se s cyklistickou kariérou letošní sezóna je konečná pro Pavlínu Šulcovou
(http://www.damynakole.cz/2015/07/pavlina-sulcovanerada-prohravam-to-me-nuti-tvrde-trenovat/).
V kategorii muži bude vypsán open závod pro všechny věkové kategorie.
- Obecní úřad -

PLÁN AKCÍ
29. 8. 2015

O pohár SDH Střeň

5. 9. 2015

Turnaj Streetball Fight

5. 9. 2015

Sbírka použitého textilu

12. 9. 2015

Sbírka použitého textilu

19. 9. 2015

Den obce „KOMÁRFEST“

27. 9. 2015

Vyhodnocení soutěže mladých hasičů Olomouckého kraje (Olomouc - Horní Náměstí, 12:00)

4. 10. 2015

Cyklistické závody
- Obecní úřad -

INFORMACE Z OBCE
Připomínáme občanům, že k 30. 9. 2015 jsou splatné poplatky na II. pol. roku 2015 za stočné, komunální odpad a poplatek za psa.
Poplatky je možné hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce číslo: 1801698319/0800

Variabilní symbol
Komunální odpad: 1340 a číslo popisné
Stočné:

číslo popisné

Poplatek za psa:

1341 a číslo popisné
- Obecní úřad -

INZERCE
CETTEC technology s.r.o. Jsme poměrně mladá firma zabývající se zakázkovou strojírenskou výrobou. I přes naši krátkou
existenci jsme schopni nabídnou tým zkušených pracovníků s
dlouholetou praxí ve strojírenství. Naším hlavním předmětem
činnosti je výroba obráběných součástí. Dále jsme schopni
nabídnout služby s tímto oborem související, jako je CNC programování, konstrukční činnost, zámečnická výroba, povrchové úpravy, montáže sestav, atd.

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: 15. 10. 2015
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Medvedík, Dagmar Holániková, Roman Uvízl
Redakční rada: Jiří Nevima, Dagmar Holániková
Grafickou podobu loga KOMÁRFESTU zpracovala paní Emílie Rédová.

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