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OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
Vychází jednou za dva měsíce

2015
Datum vydání: 21. 10. 2015

PODZIM SE VŠÍM VŠUDY

VE STŘENI TO ŽIJE

Stromy se začínají krásně barvit a nastává čas prodlužujících se podzimních večerů s vyhlídkou změny letního času na zimní. Konečně napadlo trochu vláhy
na létem vysušená pole a zahrady. Zemědělci a zahrádkáři se připravují na zimu,
hodnotí letošní sezónu a zároveň se chystají na novou.

Za poslední dva měsíce se v obci odehrálo
po stránce kulturní, společenské a sportovní
několik významných událostí.

S podzimem na vesnici je spojeno ně- s hlínou (rozvoj motoriky, fantazie, estekolik tradičních činností. Dospělí orají tického cítění…).
a ryjí zahrady, uklízíme po sezóně, děti
Do další fáze se dostává zájem obce
pouští draky a všichni se společně poo obnovu (oživení) nádražní budovy
malu připravujeme na blížící se Vánoce.
ve Střeni. Obec jedná se Správou železMajitelům automobilů nastává také niční a dopravní cesty o odkupu pozemdoba přípravy na zimu. Minimálním ků v okolí stavby (momentálně vlastnízásahem je výměna letních pneumatik me jen pozemek pod budovou). Zastupina zimní a doplnění nemrznoucí směsi telé uvítají náměty z řad občanů na budo ostřikovačů. Odborníci ale doporuču- doucí využití budovy (např. slovně, píjí komplexní prohlídku auta v servisech. semně do schránky obecního úřadu,
na obecní mail obec@stren.cz).
Od minulého vydání obecního zpravoPodobná je situace s pozemky v nejdaje utekly opět dva měsíce a ve Střeni
se nespalo na vavřínech. Kromě pořádá- bližším okolí zdravotního střediska. Maní kulturně společenských a sportovních jitelem uvedených parcel je Povodí Moravy. Cílem obce i Povodí Moravy
akcí se odehrály i další události.
je narovnat vlastnické vztahy.
Obec navázala novou spolupráci s chaPokud se projdete po vesnici, nejde
ritativní organizací Diakonie Broumov,
která pomáhá potřebným lidem formou si nevšimnout nových těles veřejného
materiální pomoci, bydlením pro po- osvětlení na místních komunikacích
třebné a nabídkou pracovních příležitos- (výměna na hlavní silnici proběhla minutí pro osoby znevýhodněné na trhu prá- lý rok). Došlo tak k výraznému zlepšení
ce. V naší obci proběhla sbírka, která světelných podmínek na komunikacích,
se setkala s velkým ohlasem. Vybralo ale také k velké úspoře elektrické enerse více než sto pytlů odebíraného mate- gie. Většina původních výbojek měla
riálu (zejména ošacení, obuv, nádobí, příkon 125 W, nové disponují hodnotou
peří, hračky, elektrospotřebiče, atd.). 70 W.
Obec Střeň děkuje všem občanům, kteří
Co se týče odpadového hospodářství,
se zapojili do nového projektu a nezištrád bych pochválil občany za pozitivní
ně tak pomohli potřebným. Poděkování
přístup k projektu třídících tašek. Už je
patří také členům sociálního výboru
opravdu málo domácností, kde se tašky
a obecním zaměstnancům za pomoc při
nepoužívají. Podle statistik Ekokomu
organizaci.
stoupá efektivita třídění po zavedení
K aktuálním zprávám z obce patří poří- tašek řádově o 10 až 15 %. Osobně
zení keramické pece. S ohledem na zá- mě velmi zajímají výsledná data třídění
jem dětí z MŠ a ZŠ Střeň o keramický v naší obci za rok 2015 v porovnání
kroužek se rozhodlo zastupitelstvo obce s lety minulými. Dále bych chtěl popropodpořit novou aktivitu nákupem použi- sit občany, kteří odevzdávají kovy a paté keramické pece s řídícím systémem. pír ve sběrných firmách, aby případné
Samotný provoz pece bude hrazen vážní lístky nezahazovali, ale odevzdali
z obecních prostředků (výpal cca 1x mě- je na Obecní úřad. Obec si tak může
síčně). Pevně věřím, že se bude nový započíst další vytříděný odpad a zároveň
kroužek pod vedením učitelky MŠ dostat malou finanční odměnu od EkoBc. Dariny Nešporové líbit a děti si tak komu.
vyzkouší jaké to je pracovat a tvořit
- Jiří Nevima, starosta -

Pokud půjdeme po pořádku jednalo
se o následující akce: soutěž O pohár SDH
Střeň, basketbalový turnaj Streetball Fight,
Komárfest - den obce Střeň, cyklistické závody O pohár vesnice Střeň.
Když vezmeme v úvahu velikost naší vesnice, je to známka velmi aktivních složek
a dobré spolupráce mezi nimi. Vím, že to
není samozřejmost, a proto bych chtěl pochválit všechny, kteří se na organizaci aktivně podílejí a pomáhají tak zviditelnit Střeň.
V obci se pravidelně schází spolky, které
vytvářejí dobré zázemí pro sportovní
a kulturně společenské dění v obci. Ať už je
to TJ Střeň, SDH Střeň, basketbalisti, volejbalisti, šipkaři, tenisti, SRPŠ, Senior klub
či cvičení Pilates. Všichni se snaží pozitivně
přispět.
Od minulého roku úspěšně funguje kulturní výbor, v rámci kterého probíhá komunikace týkající se organizace akcí pořádaných
obcí. Další událostí, na které se bude kulturní výbor resp. spolky podílet, je Rozsvícení
vánočního stromu. Tato slavnost proběhne
v neděli 6. 12. 2015.
V rámci podzimních aktivit naší školy
se uskuteční tradiční lampiónový průvod čtvrtek 22. 10. 2015 od 18:00 (sraz na Trávníku). V tentýž den proběhne ve škole dlabání dýní dětí s rodiči (možno přijít v čase
13:30 - 17:00).
Na tuto událost naváže položení kytice
k pomníku 1. a 2. světové války (u kapličky),
které se uskuteční v úterý 27. 10. 2015 od
17:00. Tímto si připomeneme vyhlášení
samostatného Československého státu datovaného ke dni 28. října 1918. Jménem
obce bych Vás rád na akt položení kytice
pozval.
Závěrem lze konstatovat, že se pořád něco
děje, resp. „ve Střeni to žije“. Za to patří
velké poděkování všem, kteří se na tom
aktivně podílejí. Těžko jmenovitě vyzdvihovat, protože bych na někoho zcela jistě zapomněl.
Přeji Vám hezké podzimní dny.
- Jiří Nevima, starosta -
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KOMÁRFEST 2015 - ANEB BABÍ LÉTO VE STŘENI
Je to již několik týdnů, co se konal v obci Střeň den obce
s titulem „Komárfest aneb babí léto ve Střeni“. Věřím, že si na
něj ještě všichni živě vzpomínáte.

Vysoká účast návštěvníků po celou dobu trvání akce mne
utvrzuje v tom, že výběr vystoupení a doprovodného programu byl správný a každá věc si našla své publikum.

Už v přípravách jsme se všichni obávali nepřízně počasí,
avšak štěstí nám přálo a téměř celý den svítilo slunce a ani
nekáplo. Jak velký vliv na to mělo aktuální dokončení restaurování kříže u Hradilového si nedovoluji odhadnout, přesto
děkujeme panu Pavlu Gargelovi za nádhernou práci.

Ačkoliv příprava Komárfestu byla velmi náročná, stálo to za
to. Kdykoliv když jsem se zastavil v průběhu odpoledního běhání mezi vystupujícími, moderátory, soutěžemi a prodejními
stánky, vnímal jsem naprosto úžasnou atmosféru, kterou
se nám podařilo vytvořit. Viděl jsem neuvěřitelné množství
usmívajících se lidí, kteří se výtečně baví, napříč všemi generacemi. Ještě dnes jsem toho plný, když si na sobotu vzpomenu.

Zahájení Komárfestu ve 13 hodin se neslo v duchu návštěvy
hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Jiřího Rozbořila,
se kterým jsme slavnostně přestřihli pásku k příležitosti dokončené stavební akce „Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň“. Potom se již ujala žezla moderátorka
Martina „Qweetko“ Procházková z Radia Haná, která nás prováděla celým odpolednem i večerem.
Jako první se představila country skupina EXSTRES, která
hned v úvodu všechny pohodově naladila. Další v pořadí vystoupilo největší hudební těleso dne Smíšený pěvecký sbor
z Příkaz. Následovala velmi zajímavá vzpomínková talk show
Lumíra Olšovského s paní Mikolajczykovou (rozenou Vacovou
z Příkaz) a jeho maminkou. Poté nás potěšil sbor druhým blokem nádherných písní a hudební skupina Piňovští kanci, při
jejichž hudbě se začínalo i tančit. Pro zklidnění před nadcházejícím večerem jsme měli možnost sledovat představení improvizační skupiny O.LI.V.Y.

Bylo také velmi příjemné sledovat jak všichni, kdo pomáhali
s přípravou i v průběhu Komárfestu, skvěle spolupracovali,
bylo-li třeba, tak dokonce improvizovali, aby byli všichni návštěvníci spokojeni. Za to jim patří velké poděkování a obdiv,
jak se zhostili svých úkolů. I když se může stát, že na někoho
zapomenu, chci poděkovat všem organizátorům a dobrovolníkům jmenovitě.
Na organizaci Komárfestu se podíleli:
Milan Medvedík, Jaroslav Havlíček, Roman Uvízl, Dagmar Holániková, Petr
Němeček, Šárka Nejedlá, Zuzana Franková, Jiří Nevima, Dagmar Nevimová,
Miroslava Uvízlová, Miroslav Uvízl, Františka Poprachová, Helena Šléglová,
Josef Gargela, Miroslav Ševčík, Jan Podhorný, Marta Podhorná, Karel Weiser,
Lydie Havlíčková, Vlastislava Havlíčková, Vladimír Kamínek, Julius Sanislo,
Ludmila Šebestová, Karel Šebesta, Zdenek Hanák, Josef Vymlátil, Radek Churavý, Renata Churavá, Hana Ščučková, Jiří Koutňák, Zdenek Zatloukal, Kamil
Kubíček, Petr Štábl, Zdenek Večeřa, Radek Kainar, Jaromír Smékal, Irena
Drozdová, Alena Zatloukalová, Milan Zatloukal, Božena Hubálová, Eva Sanislová, Gabriela Němcová, Petra Šléglová, Pavel Šlégl, Kateřina Staroštíková,
Hana Obšilová, Milan Sáblík, Peter Garláthy, Ivo Látal, Milan Weiser, Lukáš
Spáčil, David Komárek, Jaroslav Frantík, Robert Němeček, Kateřina Němečková, Martin Churavý, Dalibor Kolář, Petr Frébort, Matěj Bursa, Karolína Vyvozilová, Helena Vyvozilová, Oldřich Vyvozil, Zdena Bursová, Michal Bursa, Karla
Havlíčková, František Obšil, Miroslav Hanák, Marcela Lónová, Michaela Tylová, Lenka Tozziová, Darina Nešporová, Adéla Stryková, Jan Sekanina, Anna
Vojáčková, Věra Staroštíková, Jana Hanáková, Marie Uramová, Ivana Koutňáková, Lucie Holániková, Ludmila Blažková, Emílie Rédová, Marek Lenikus,
Josef Uvízl, Filip Klášterník, Miroslav Mojžíš, Pavel Kejval, Dominik Janeček,
Milan Doležel, Jan Staroštík, Jaroslav Olšanský, Pavel Gargela, Tomáš Rogl,
Zdenka Medvedíková, Kristýna Večeřová, Jiří Gargela, Pavla Ryšavá.

Musíme také vyzdvihnout všechny partnery Komárfestu,
kteří nás podpořili finančně i věcně a bez nichž bychom nedosáhli takto kvalitního programu.
Ve 20 hodin jsme se dočkali všichni, kteří čekali
na „božského Káju“ v podání Jana Mlčocha, který dokonale
rozproudil i ty, kteří se doposud nevlnili v rytmu hudby. Ihned
potom jsme odpočítaly odpálení ohňostroje, který byl nádherný, dlouhý a vyvolal v řadě z nás pozitivní emoce. Poslední
slovo Komárfestu měla kapela Skrol, která nás bavila až do
pozdních nočních hodin.
Hodnocení
Cílem Komárfestu bylo umožnit občanům obce i hostům
zapomenout na všední starosti, pobavit se a užít si skvělé odpoledne a večer. Jsem toho názoru, že se nám tohoto cíle podařilo dosáhnout nad očekávání a to především díky obětavé
práci a spolupráci všech, kteří se na organizaci Komárfestu
podíleli.
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Partneři:
Amimed, s.r.o. - MUDr. Adamcová
Doleželová Ludmila
Dostálová Vladimíra
EKO – UNIMED, s.r.o.

EKO KOM, a.s.
Gourmet catering Sedláček
Havandr – Petr Havlíček
Horstav Olomouc spol. s r.o.
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Kadeřnictví Monika Spurná
KHS Olomouc
Krazzer, s.r.o.
Litovelská lesní, s.r.o.
Merit Group, a.s.
Mikroregion Litovelsko
MUDr. Svatava Hoffmannová
Národopisný soubor PANTLA
Obec Náklo
Olomoucký kraj
Pyroart
Rádio Haná
S.C. Johnson s.r.o.
SDH Střeň
Senior klub Střeň

SITTA K+M, s.r.o.
Spektrum potřeb – Božena Gatěková
SRPŠ Střeň
Streetball Střeň
Šipkaři Střeň
Tenis Střeň
Testaka Litovel – Ing. Dohnal
TJ Střeň, o.s.
Tománková Jitka
Volejbal – Group Střeň
Zachrla Pavel
ZD Unčovice
ZŠ a MŠ Střeň
Žatka František

Třešničkou na dortu úspěchu akce je i zviditelnění a propagace obce Střeň, protože z doslechu víme, že se o něm mluvilo široko daleko. Dokonce už jsme obdrželi dotazy, zda budou
další ročníky v příštích letech.
Náhled do budoucna
Věřím, že nás všechny zkušenost s organizací zábavné akce
tohoto rozsahu obohatila a dokážeme navázat Komárfestem
2016 v příštím roce. Máte-li jakékoliv nápady nebo se chcete
zapojit do organizace, jste vítáni.
- Bc. Milan Medvedík, místostarosta -

KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2015
Vyhodnocení 4. pokračování soutěže Krásnější Střeň je tady.
V letošním ročníku se hodnotily následující kategorie: výzdoba oken a balkónů, předzahrádky, okrasná zeleň a nově skokan roku (hodnocen největší posun ve výzdobě v průběhu
jednoho roku).
Hodnotitelská komise ve složení Zdena Bursová, Dagmar
Holániková, Martina Gulašová a Iveta Olšanská pracovala
v období od června do září na stanovení pořadí. Komisi tímto
děkujeme za jejich obětavou a nehonorovanou práci. Velké
poděkování patří také fotografovi soutěže Karlu Weiserovi.

- Jiří Nevima-

Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny domy v naší
vesnici a u každého se posuzovalo jejich průčelí, předzahrádky, balkóny a okna směřující do ulice. Hodnocena byla soustavná péče o výzdobu a snaha o zkrášlení vesnice.
Jak to tedy letos dopadlo a kdo byl vyhodnocen...
Výzdoba oken a balkónů:

Předzahrádky:

1. Tománkovi, Jahodová, č. p. 143

1. Drozdová, č. p. 177/3

2. Káňovi, č. p. 178/3

2. Havlíčkovi, č. p. 98

3. Šebestovi, č. p. 130

3. Večeřovi, č. p. 94

4. Gargelovi, č. p. 176

4. Uvízlovi, č. p. 177/1

5. Sedláčkovi, č. p. 18

5. Nakashima, Matějů, č. p. 79

6. Látalovi, č. p. 181

6. Sedlářová, č. p. 177/2

7. Gatěkovi, č. p. 29

7. Blažkovi, č. p. 131

8. Schöllerovi, č. p. 64

8. Kubíčkovi, č. p. 190

9. Lónovi, č. p. 158

9. Dohnalová, č. p. 7

10. Kainarovi, č. p. 62

10. Kamínkovi, č. p. 141

Okrasná zeleň:

Skokan roku:

1. Havlíčkovi, č. p. 115

1. Weiserovi, č. p. 194

2. Pinkavovi, č. p. 48

2. Hanák, Hubálová, č. p. 30

3. Nedoluhovi, č. p. 123

3. Minkovi, č. p. 126

4. Nejedlí, Pluskalová, č. p. 24

Prezentaci k soutěži naleznete
na internetových stránkách obce.

5. Coufalovi, č. p. 152

Krásnou výzdobu měli mnozí další neuvedení v seznamu.
Všechny bohužel ohodnotit nemůžeme. Nezbývá než poděkovat těm, kteří se starají o krásnější Střeň a vítězům pogratulovat. Jménem obce bych chtěl zároveň vyzvat občany k podání
inspirativních námětů na změny ve formátu soutěže. Přece
jen občané soutěží 4 roky v podobném duchu a nové nápady
by si soutěž zasloužila. Zahrádkářům zdar!
- Jiří Nevima, starosta -
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O POHÁR VESNICE STŘEŇ
O pohár vesnice Střeň - 9. ročník – GP Effetec a Cettec 2015
První říjnovou neděli bylo opět navázáno na letitou tradici
cyklistických závodů v obci Střeň. Tyto kategorie byly otevřené
jak pro registrované závodníky, tak i pro amatéry, kteří si mohou vyzkoušet postavit se na stejnou startovní čáru s těmi
nejlepšími.
Zároveň se letos tímto závodem rozloučila se svojí profesionální cyklistickou kariérou špičková závodnice Pavlína Šulcová,
která byla českou reprezentantkou a sbírala medaile z mistrovských závodů v ČR jak v MTB, tak na silnici i v cyklokrosu.
Krásné podzimní počasí přilákalo na start okolo stopadesáti
cyklistů. Dopolední program zahájily závody dětí všech věkových kategorií od nejmenších na odrážedlech až po předškoláky a školáky na kolech.
Odpolední program odstartoval kategorií Muži open a dále
následovaly kategorie žen a juniorek.
V kategorii Muži open se na start postavil i reprezentační
trenér Tomáš Konečný se svým synem a také profesionální
závodník z týmu PSK Whirlpool Author David Dvorský.
Po úvodním zavádějícím kole se od pelotonu odpoutala dvojce Bittner Jakub (IN-LIFE cycling team) a Bárta Tomáš (SKC
Tufo Prostějov), kteří vévodili celému závodu. Čelo pelotonu
střežil s jistotou tým IN-LIFE cycling team. O aktivitu se snažil
David Dvorský (PSK Whirlpool Author) s Pavlem Kudou (SC
MIRVA SVITAVY) a týmem Kolárna.
Nejvíce vypsaných prémií posbíral Tomáš Bárta (SKC Tufo
Prostějov) a v cíli se z vítězství naopak radoval jeho parťák
z úniku Jakub Bittner (IN-LIFE cycling team). Ve spurtu pelotonu zvítězil Jan Neset (IN-LIFE cycling team).
Kategorii Střeň vyhrál Michal Olšanský před Radkem Kainarem a Jiřím Gragelou. Čtvrtý dojel Robert Němeček.
V kategorii žen a juniorek byl boj o vítězství mnohem dramatičtější. Před samotným zahájením proběhlo slavnostní rozloučení a předání krásných dárků Pavlíně Šulcové. Pak s ní každý
absolvoval čestné kolečko v dresu Czech mix Teamu i s hlavním partnerem týmu paní Mojžíšovou (Kola Mojžíš). Poté
se začalo závodit. Mezi startujícími se objevila i nadějná slovenská reprezentantka Lucia Valachová.

První nástup předvedla Božena Kučerová s Milou Glave Flaškvou. O další aktivitu se starala skoro domácí závodnice Tereza Gargelová, závodící za tým TJ Uničov.
Jedno kolo provokativně nastoupila i Tereza Beranová. Následující nástup a dvě kola v úniku předvedla Olomoucká závodnice, věkem ještě juniorka, Adriana Klimková. Další drtivý
zvrat předvedla dvojice Ivana Loubková a opět věkem juniorka Daniela Trčková (TJ KOVO PRAHA). Tento nástup se postaral o drama tohoto závodu. V útoku pak pokračovala sama
Danieala Trčková, která všem ukázala, že je velice rychlou
závodnicí. Únik byl zlikvidován pelotonem v závěrečném okruhu a řítil se do hromadného spurtu, který nakonec vyhrála
Pavlína Šulcová (Ghoust Team) před Terezou Beranovou
(Alltraining.cz) a Ivanou Loubkovou (ELEVEN MERCEDES MITAS).
Na čtvrtém místě byla nejlepší juniorka Daniela Trčková
(TJ KOVO PRAHA), na pátém místě také věkem juniorka Adriana Klimková (Mapei Merida Kaňkovský ) a na šestém místě
v první polovině závodu, aktivní skoro domácí, Tereza Gargelová (TJ Uničov).
Nejlepší amatérkou byla Anežka Štaffová a nejlepší střeňačkou Martina Olšanská.
Srdečné díky patří těm, kteří přijeli závodit a pořadatelům,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu závodu: SRPŠ a ZŠ
Střeň, členům SDH Střeň, starostovi a obci Střeň, Obecní policii Štěpánov, sboru rozhodčích, moderátorovi závodu, firmám
a společnostem, kteří závod podpořili sponzorsky.
Díky tomu to byly moc pěkné závody!
Pavlína Šulcová závod okomentovala: „Nejprve bych chtěla
všem moc poděkovat za vše pro mě udělali bez Vám bych nikdy žádný závod nevyhrála. Včerejší závod byl pro mě jeden
z těch nejtěžších. Bolest, emoce nic tomu nechybělo!!! Holky
a Michale díky za pomoc a skvěle prožité dva dny s Vámi!“
- Michal Frantík Odkazy na fotografie a výsledky všech kategorií naleznete na webových stránkách obce Střeně v záložce Aktuality.

KLUB SENIORŮ
Klub seniorů ve Střeni oslavil v letošním roce čtvrt století
svého trvání. Byl založen 25. ledna 1990 panem Božetěchem
Vacou. Ve vedení Klubu seniorů se za tu dobu vystřídalo několik předsedů. Svoji činnost předsedů ukončili většinou pro své
zdravotní problémy. Odchod toho posledního předsedy Milana Jahody nás všechny velice zaskočil. Měl dobré nápady pro
náplň schůzek a jeho výlety byly vždy do poslední podrobnosti
perfektně naplánované. Toto je aspoň malá vzpomínka na něj.
Činnost klubu seniorů tím však neskončila a scházíme se
i nadále. Náplň našich schůzek není jednotvárná, ale samozřejmě si ji musíme přizpůsobit věku a fyzickým možnostem vět-
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šiny z nás. Popovídat si a říci si co je kde nového, tak i na to si
čas najdeme. Jsou to také besedy se známými i neznámými
lidmi, promítání cestopisných filmů, zajímavosti z časopisů,
poznávací výlet za přispění OÚ a na co hlavně nezapomínáme
je: popřát si k narozeninám. Neizolujeme se sami pro sebe.
Stejně jako tomu bylo i dříve, navštěvujeme akce jiných klubů
seniorů v okolí.
Myslí na nás a organizuje pro nás pěkné akce Krajská rada
seniorů a vedení Olomouckého kraje. Několikrát jsme měli
možnost zúčastnit se bálu či výletu, který Olomoucký kraj a
Krajská rada seniorů připravili pro všechny své seniory
v našem kraji.
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šiny z nás. Popovídat si a říci si co je kde nového, tak i na to si
čas najdeme. Jsou to také besedy se známými i neznámými
lidmi, promítání cestopisných filmů, zajímavosti z časopisů,
poznávací výlet za přispění OÚ a na co hlavně nezapomínáme
je: popřát si k narozeninám. Neizolujeme se sami pro sebe.
Stejně jako tomu bylo i dříve, navštěvujeme akce jiných klubů
seniorů v okolí.

Myslí na nás a organizuje pro nás pěkné akce Krajská rada
seniorů a vedení Olomouckého kraje. Několikrát jsme měli
možnost zúčastnit se bálu či výletu, který Olomoucký kraj
a Krajská rada seniorů připravili pro všechny své seniory
v našem kraji.
Jenže bohužel nás v našem klubu ubývá. Přestože do důchodu odcházejí další naši spoluobčané, tak se k nám zatím nepři-

dali a to je veliká škoda. Jak pro nás v klubu, tak snad i pro ně.
Kolektiv bývalých spolupracovníků opustili a nahrazují jej buď
rodinou, nebo samotou. Proto, vy senioři, kteří máte rádi lidi
a jejich společnost, přijďte mezi nás, přidejte se k nám a obohaťte svými nápady, radou i svou přítomností naše schůzky.
Scházíme se každý čtvrtek v 16 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Náplň našich jednotlivých schůzek najdete
na nástěnce OÚ. Přijďte mezi nás. Přijďte. Těšíme se na Vás,
určitě budete vítáni.
- Za Klub seniorů zapsala Mgr. Jiřina Sedláčková -

SDH STŘEŇ
HURÁÁÁ PŘIVEZLI JSME DOMŮ MEDAILE
Když jsme vloni získali diplom za 10. místo v soutěži OKRESNÍ LIGA MLADŠÍCH HASIČŮ okresu Olomouc, říkali jsme si,
že máme rozhodně na víc. Trénovali jsme přes zimu v kulturním domě a na jaře na travnaté ploše za kulturním domem.
Naši mladí hasiči vzali výzvu vážně a pilně se připravovali. Jejich přání bylo být lepší než v minulém roce.
Do letošní sezóny jsme nastoupili se zkušeným družstvem,
do kterého patří: Dominik Káňa, Martin Káňa, Kateřina Šléglová, Petr Hůlka, Honza Kamínek, Veronika Valchařová, Nikola
Žatková a Tereza Havlíčková.
Soutěže se zúčastnilo celkem 79 družstev mladých hasičů.
Z toho v kategorii starší žáci zabojovalo 30 družstev, za mladší
žáky bojovalo 43 družstev a benjamínci – přípravka, malincí
hasiči do 6 let - 6 družstev.
Zahájení sezóny a první závod se konal 3. 5. 2015 v Loučenech. Zde jsme s časem 20,99s získali 8. místo a zároveň 8b
(Čím lepší umístění tím větší počet bodů, které se počítají
do celkového hodnocení. Pokud mají ve finále některá družstva stejně bodů přihlíží se na umístění a lepší časy v závodech).
Celkově se konalo sedm soutěží, závodí se na jeden pokus.
Pokud je více členů v týmu střídají se. Na základnu může jít
max. počet - 7 členů. Mladí hasiči musí být nejen rychlí, přesní, ale hlavně důslední. Soutěže probíhali většinou v neděli,
závodníci odjížděli v brzkých ranních hodinách a návrat byl
kolem 15 - 17h. Soutěž je časově velice náročná právě protože
se musí v závodu Požárního útoku prostřídat tolik družstev.

5

Další obce kde naši MH zabojovali: 10. 5. 2015 DRAHLOV:
čas 16,57s, místo 5/11bodů. 31. 5. 2015 DOLOPLAZY: čas
15,93s, místo 3/13bodů. 7. 6. 2015 HLUBOČKY: čas 20,6s,
místo 8/8bodů. 14. 6. 2015 MEZICE: čas 21,01s, místo
14/5bodů. 28. 6. 2015 HORKA nad MORAVOU: čas 13,88s,
místo 2/14b (vezeme domů pohár a je to krásný pocit).
13. 9. 2015 NOVÁ HRADEČNÁ: čas 24,52s, místo 21/5bodů.
V neděli 27. 9. 2015 proběhlo ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ
OLOMOUCKÉ LIGY na HORNÍM NÁMĚSTÍ V Olomouci. Akci
přichystalo SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MORAVY A SLEZSKA. Zde
jste mohli vidět krásný doprovodný program mažoretek - TRIXIE TRŠICE. Ve 12hodin proběhlo slavnostní nastoupení, vedoucí ve vycházkové uniformě a mladí hasiči v dresech družstva. Naše šikovné družstvo v celkové soutěži získalo nádherné 2. místo a z rukou vedoucí 00RM (okresní odborové rady
mládeže) Lenky Trnkové a starostky OSH (okresního sboru
hasičů) Vlastimily Švubové převzali diplom, medaile a nádherný pohár.
Po návratu domů byli vítězové pozváni do kulturního domu
kde je čekalo překvapení od vedoucích. Nádherná třípatrová
fontána s tekoucí čokoládou, do které si namáčeli ovocné
i sušenkové dobroty. Mezi mnoho darů patřil i krásný dort
(děkujeme paní Lýdii Havlíčkové za upečení), koloběžka, šampaňské, slaný raut, koláčky tiramisu a pití dle chuti. Myslím,
že byli s cela spokojení. Gratulaci dostali i od pana starosty,
Jiřího Nevimy s přáním, hodně zdaru v nadcházející sezóně
a od všech vedoucích. Jsme na Vás hrdí hasiči a hasičky!!!
Na závěr napíši všechny sbory dobrovolných hasičů v kategorii starší žáci. Jejich umístění a celkově získané body v letoš-
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ní soutěži Olomoucké ligy: 1. místo NOVÁ HRADEČNÁ/67b.
2. místo. STŘEŇ/64b. 3. místo SVÉSEDLICE/64b. 4. místo
GRYGOV/59b. 5. místo: HLUBOČKY/54b. 6. místo: TRUSOVICE/51b. 7. místo: ČERVENKA-A/48b. 8. místo: HORKA nad
MORAVOU-A/47b. 9. místo: MEZICE/43b. 10. místo: LOUČANY/41b. 11. m. - BĚLKOVICE-LAŠŤANY/41b, 12. m. - VELKÝ
TÝNEC/41b, 13. m. ČERVENKA-B/40b, 14. m. - VELKÝ
ÚJEZD/38b, 15. m. - RATAJE/37b, 16. m. - TRŠICE/37b, 17. m. NÁMĚŠŤ na HANÉ/36b, 18. m. - DRAHLOV/29b, 19. m. - DOLOPLAZY/28b, 20. m. - TOPOLANY/28b, 21. m. - PŘÍKAZY/26b,
22. m. - MAJETÍN/26b, 23. m. - NENAKONICE-A/15b, 24. m. NENAKONICE-B/14b, 25. m. - DOLANY-VÉSKA/13b, 26. m. BLATEC/12b, 27. m. - HORKA nad MORAVOU-B/5b, 28. m. DUB nad MORAVOU/5b, 29. m. - TĚŠETICE/5b, 30. m. - KOŽUŠANY-TÁŽALY/5b.

dál těšit, každý pátek ve stejnou dobu. Pokud neseženeš přihlášku dojdi i tak, sepíšeme ji společně v klubovně .
A kdepak se nachází ta naše klubovna? Vejdeš stejnými
dveřmi jak se chodí do Kulturního domu na tělocvik, po levé
straně jsou schody do patra, nahoře projdeš hnědými dveřmi
na balkon v sále tělocvičny a dáš se do leva. Dojdeš kolem
zábradlí až dozadu do klubovny. Budeme se na Vás moc těšit
.
SDH Střeň se letos pustila do spolupořádání akce z názvem
Cyklistické závody ve Střeni.
V neděli 4. 10. 2015 jsme se v brzkých ranních hodinách
pustili do chystání trati a bezpečnosti na ní. Po celou dobu
závodů byli rozmístěny v úsecích několika metrů muži z našeho sboru a pár dobrovolníků z obce. Nesmělo chybět ani bohaté občerstvení. To jsme zajistili formou udírny s velkým
výběrem, stánek s točeným pivkem nesměl chybět. Velký
prodejní prostor jsme přichystali v naší zbrojnici. Zde se prodávali hod dogy pro děti, horká čokoláda, čaj, nealko, ale i pro
dospělé svařáček, alko, pivečko a samé dobroty. Jistě bylo
s čeho si vybrat a už nyní se těšíme, že Vám uděláme na vánoce nějaké další pochoutky, např. bramboráčky, punčík, jak pro
dospělé tak pro děti a mnohé jiné dobroty. Společně přivítáme ten krásný čas vánoční. Budeme se na Vás těšit!
V neposlední řadě jsme darovali poháry pro vítěze. K pohárům patří i ceny, drobné dárky, které zajistilo sdružení rodičů
(SRPŠ). Část cen věnovali jako sponzorský dar dětem. Vedení
SRPŠ a paní učitelky ze Zš i Mš se postarali o dětské kategorie
a vše co s nimi souvisí a svého úkolu se bravurně zhostili. Postarali se i o podklady k zapisování dětí a vyrobili velkou informační nástěnku. Děkujeme za spolupráci.

Bohužel se nám letos nepodařilo sestavit družstvo mladších
žáků! Zde je věková hranice 6-11roků (šikovné dětičky mohou
mít i 5 roků). Bylo nás pouze 5 a to na závody nestačí. Snad se
nám podaří a bude letos více dětí. Přihlášky do mladého hasiče jsou k vyzvednutí na ZŠ Střeň u paní učitelky A. Zatloukalové. Taky se nám stalo, že nás děti informovali o škaredém
chování ostatních žáků na jejich osobu. Posměch, že je kroužek k ničemu, že raději budou hrát hry na PC! Z mého pohledu
je to velmi smutné. Požární sport je velmi různorodý tedy
i zajímavý. Učíme se zde jak požární útok tak i různé štafety.
Hrajeme hry, učíme se základy zdravovědy, vázaní uzlů aj.
Veliká legrace je, když vyrážíme s raftem na pískovnu v Nákle.
Kdo bude mít zájem, rádi Vás na kroužku uvidíme. První
schůzka je 16. 10. 2015 od 16,30h do 18 hodiny. Budeme se

Dalším společníkem na této akci byl Michal Frantík který
zajistil reklamní materiály, ceny a sponzory.
Myslím, že se závody povedly. Jen nám bylo líto, že naši malý sportovci byli smutní. Nemohli dosáhnout na pohár, díky
tomu, že v některých kategoriích bylo moc profesionálních
sportovců a těm amatérští závodníci bohužel nemůžou konkurovat. Jsme ponaučeni a do budoucna plánujeme jiné řešení.
Přesto děkujeme, že jste se účastnili!!!
Dále pro Vás připravujeme Hasičský ples se skupinou FUNNY
BAND který se bude konat 23. ledna 2016.
- za vedoucí Irča Drozdová -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Projekt Podzim
Dne 23. září, na první podzimní den, učitelé pro děti ve škole
připravili projekt Podzim, kterým společně s dětmi podzim
přivítali. Všechny děti i učitelé se snažili přijít v tento den oblečeni v barvách tohoto ročního období. Děti si do školy přinesly podzimní plody a přírodniny, které jsme si ve třídě vystavili, poznávali jsme je, pracovali s nimi a počítali je. Děti
s nadšením plnily všechny úkoly a také rozhodovaly, co
k podzimu patří a co ne. Dále doplňovaly texty, počítaly příklady a to vše s podzimní tematikou. Po splnění těchto úkolů
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jsme se seznámili s pohádkou O podzimu a i s tou žáci pracovali.-
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jsme se seznámili s pohádkou O podzimu a i s tou žáci pracovali.

až po ústí do moře a také poznali jejich obyvatele- ráčka poustevníčka, rodinky plžů, žábronožku…
Nejoblíbenějším exponátem se stal pro děti obří model lidského oka, do něhož bylo možné vstoupit a pozorovat přes
něj ostatní návštěvníky expozice.
- Mgr. Lenka Tozziová Oslavy lesa na Flóře Olomouc
Každý rok v říjnu, ožijí Smetanovy sady Podzimními zahradnickými trhy, které připravují zaměstnanci Výstaviště Flora
Olomouc. Od roku 2011, ve dnech konání trhů kolem Rudolfovy aleje, se tradičně ozývá veselý křik dětí, lovecké signály
lesních rohů, zvuk motorových pil i příjemná promenádní
hudba a jsou zahájeny „Oslavy lesa“.
Naše škola se každoročně účastní těchto oslav, kde se děti
mohou dozvědět zajímavosti o pozoruhodném lesním ekosystému, prokázat své znalosti o rostlinách a zvířatech žijících
v lese, vyzkoušet svojí manuální zručnost nebo nahlédnout
pod pokličku těm, pro které se práce v lese stala nejen povoláním, ale také celoživotním posláním.

Nakonec se děti s chutí pustily do posledního úkolu - poznat
různé druhy podzimního ovoce (jablíčka, švestky, hrušky ořechy a hroznové víno se zavázanýma očima podle chuti. Všem
žákům se velmi dařilo a téměř všechno ovoce rozpoznali bez
problémů.
- Michaela Tylová -

Děti si mohly v průběhu dne na jednotlivých stanovištích vyzkoušet například:




potěžkat nebo pohladit kůže, rohy, parohy a lebky volně žijících zvířat
vyzkoušet své znalosti o fungování potravního řetězce
v lesním ekosystému
poznávat lesní prostředí jen za pomoci hmatu a sluchu

Pevnost poznání
Dne 4. září se malí školáci vypravili na výlet do Olomouce.
Naším cílem byla Pevnost poznání – interaktivní muzeum vědy. Návštěvníkům všech věkových kategorii je zde zábavnou
formou přiblížena věda a výzkum. Nejvíce se nám líbila část
nazvaná Rozum v hrsti a Živá voda.





naučit se rozeznat dřeviny podle listů či jehličí či kousků dřeva, poznat houby
prohlédnout si zblízka některé naše dravce
přibližovat dříví v lese

Na děti zde čekaly logické úkoly, hry, hlavolamy a šifry
a mohli jsme dokonce vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku. Seznámili jsme se s vodními toky od pramene
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zjistit jak se vysazují semínka lesních stromů, přesadit
si sazeničku stromku
vydat se po stopách lesní zvěře
zjistit, co znamenají značky v lese
za pomocí dláta si vyzkoušet dřevořezbu
zjistit jak se myslivci starají o zvěř
prověřit své znalosti o rostlinách, živočiších a zásadách
chování v lese







Děti byly velmi spokojeny, že si mohly vyzkoušet spoustu
zajímavých věcí, prověřily si svoje znalosti a prohloubily si je
o poznatky a zkušenosti myslivců, revírníků a všech ostatních,
kteří jim rádi odpovídali na jejich dotazy. Na mnohých stanovištích byly naše děti pochváleny, že jsou šikovné, což nás
potěšilo a příští rok se této do této akce jistě znovu zapojíme.
- Mgr. Alena Zatloukalová -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Podzimní období ve školce
Mateřská škola opět otevřela svoje brány v září, kdy k nám
nastoupily děti plné dojmů z prázdnin a také naši malí nováčci. Pro nové děti to byla mnohdy prvotní životní nelehká
zkouška, kterou zvládly bravurně. Nyní je za námi polovina
října a my jsme za tu krátkou dobu stihli spoustu věcí.

První podzimní den nás čekalo seznámení s podzimem. Pravé podzimní počasí, znaky podzimu a nástrahy, které tohle
roční období skrývá. Nemoci nás ohrožují vždy a všude, ale my
jsme na ně vyzráli – vitamíny!

Nastal týden s názvem „Ráj zeleniny“, kdy jsme se seznamovali s různými druhy zeleniny. Hráli jsme pohybové hry, cvičili,
zpívali, kreslili i malovali. Děti byly velmi šikovné a tak si zasloužily ochutnávku, jak jinak než zeleniny. Na závěr zeleninového týdne se konala „Bramboriáda“. Při ranních hrách jsme
s dětmi tvořili panáčky z brambor, tzv. „bramboráčky“, které
se dětem nesmírně povedly. Poté následovala bramboriáda
plná soutěžních úkolů. Děti byly rozdělené do 2 družstev
a každé družstvo se samozřejmě snažilo vyhrát. Děti musely
nejprve brambory zasadit na pole (koulení do kruhu), poté je
sklidit (vození v kolečkách), a dále je dát do pytle a snést
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k uskladnění do sklepa. Mezi další disciplínu patřil hod bramborou do kýble a počítání brambor. Nakonec se spočítaly výsledky (družstva dostávala za splněné úkoly brambory jako
body) a ejhle, bylo to nerozhodně . Po vyčerpávajícím výkonu jsme děti odměnily sladkou tečkou.

Po zeleninovém týdnu následoval týden plný ovoce. Vše
probíhalo velice podobně jako v minulém týdnu, ovšem děti
zde měly možnost ochutnat nejen ovoce, ale i kompoty a domácí jablečný mošt. Asi nikoho nepřekvapí, že ovoce je pro
děti stále lákavější než zelenina .

Týdny plné vitamínů jsou dětmi velmi oblíbené. Hodnotíme
je velice kladně a ve stejném duchu budeme pokračovat
i v dalších letech.
- Adéla Stryková, DiS -
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VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 5-2015
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s firmou
Ing. Halouzka Dušan na výměnu oken a dveří na obecních bytech. Cena dodávky činí 285 830,- Kč (bez DPH).





Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce Střeň
č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním území obce Střeň.



Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na vypořádání
majetkových vztahů mezi obcí a Povodím Moravy, s. p.
týkající se pozemku pod budovou zdravotního střediska p. č. st. 187, přilehlého pozemku p. č. 611/7 a části
pozemku 611/3 v (všechny uvedené pozemky jsou
v k. ú. Střeň). Po případném odkoupení by byly všechny pozemky prostranství kolem budovy zdravotního
střediska ve vlastnictví obce.



Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s panem
Daliborem Hajdou na nákup keramické pece za částku
35 000,- Kč.



Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar obci Náklo
ve výši 60 000,- Kč.



Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o nájmu pozemků č. 314/2012 uzavřenou se ZD Unčovice.

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků pro
ZŠ Střeň na školní rok 2015/2016. Skutečný počet žáků
na škole bude od 1. 9. 2015 - 23 žáků, přičemž je požadováno nejméně 12 žáků v průměru na jednu třídu,
tzn. nejnižší počet 24 žáků.



Zasedání č. 6-2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 15 000,- Kč mezi obcí Střeň a Olomouckým krajem. Účelem poskytnutí dotace je částečná
úhrada nákladů na Den obce Střeň - KOMÁRFEST.



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou
HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. na realizaci místa pro
přecházení u OÚ v částce 60 542,93 Kč (včetně DPH).



Zasedání č. 7-2015

INFO Z OBCE
Sběr nebezpečných odpadů
V naší obci bude proveden v pátek 23. 10. 2015 od 16.00 17.00 hod. před Obecním úřadem ve Střeni
Druhy odebíraných odpadů: Autobaterie, zářivky, výbojky,
štětce a nádoby se zbytky barev, ředidla, mořidla, monočlánky
všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky proti
škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry,
staré léky a léčiva, spreje, elektrospotřebiče – např. televizory, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, žehličky a další. Upozorňujeme, že odpad si musí přeložit každý sám.
Kominík
Ve dnech 7. 12. – 8. 12. 2015 bude v naší obci provádět kontroly a čištění komínů na pevná i plynná paliva + periodické
roční kontroly KOMINÍK. Zájemci o kominické práce se mohou

objednat na OÚ.
Sběrný dvůr Náklo
Od 1. 10. 2015 je možno využívat sběrný dvůr v Nákle. Občané obce Náklo, Příkazy a Střeň (nikoli podnikatelské subjekty)
mohou bezplatně na sběrný dvůr v určené dny, tedy středa
od 8:00 do 17:00 a sobota od 8:00 do 11:00 navážet pouze
velkoobjemový a nebezpečný odpad, tedy všecek ten, který
byl svážen sp. EKO - UNIMED Medlov dvakrát ročně.

9

Konkrétně se jedná o nebezpečný odpad jako baterie, zbytky barev, zářivky, ředidla, léky, zbytky chemikálie atd. a velkoobjemový odpad matrace, pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny atd. Na Sběrný dvůr je možno ukládat i elektrospotřebiče. Každý občan, který bude chtít odpad na sběrném
dvoře umístit, bude povinen předložit občanský průkaz, čímž
prokáže svůj trvalý pobyt v jedné z uvedených obcí. V žádném
případě není možné na plochu sběrného dvora, případně
v jeho okolí umisťovat odpad mimo provozní dobu sběrného
dvora, aniž by tento odpad byl předán obsluze.
Oznámení katastrálního úřadu
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Střeň, bude předložen k veřejnému nahlédnutí v zasedací
místnosti Obecního úřadu Střeň a to ve dnech od 9. 11. 2015
do 23. 11. 2015 a s možností uplatnění námitek proti jeho
obsahu.
Upozornění ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů
ČEZ Distribuce, a. s. si dovoluje požádat vlastníky, uživatele
dotčených pozemků o odstranění okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do
15. listopadu tohoto roku. Více informací na webových stránkách obce Střeň a obecní vývěsce u OÚ.
Dovolená MUDr. Adamcová
Praktický lékař MUDr. Adamcová oznamuje, že ve dnech
26. a 27. 10. 2015 nebude ordinovat z důvodu dovolené.
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Cvičení Pilates
Připomínáme, že každou středu od 19:00 do 20:00 probíhá
na sále Kulturního domu cvičení Pilates.
Mobilní tým organizace Člověk v tísni
Od poloviny října 2015 začíná v obcích ORP Litovel působit
Mobilní tým pracovníků z organizace Člověk v tísni, který zde
bude pracovat do prosince tohoto roku. Mobilní tým sbírá
informace od zástupců měst, institucí (školy, školky, úřady
práce apod.). V rámci monitoringu budou oslovovány jednotlivé domácnosti. Pracovníci budou také poskytovat sociálně
právní poradenství, pomoc a podporu při řešení dluhů, asistenci při hledání bydlení nebo zaměstnání, pomoc při vyřizo-

vání sociálních dávek atd. Služby jsou poskytovány zdarma.
Tým organizátorů Člověka v tísní žádá o vstřícnost a spolupráci. Více informací naleznete na webových stránkách obce
Střeně.
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci
Zastupitelstvo obce schválilo nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Podomní a pochůzkový prodej je možný pouze se souhlasem obce. Pokud Vás bude někdo ve Střeni tímto způsobem prodeje obtěžovat, neváhejte
se obrátit na Obecní úřad (tel. 585 386 835).
- Obecní úřad -

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“ PRO DĚTI
(Tajenka) lat. Erinaceus – jeho tělo na hřbetě a bocích pokrývá 6000 – 8000 bodlin, pokud cítí nebezpečí, promění
se v ostnatou kouli, do které není snadné se dostat. U nás se vyskytují dva druhy – západní a východní Erinaceus. Žije
v lesích, stráních, ale i v okolí osad, vesnic, v parcích, zahradách a ve městech. Je to hlasitý tvor – šustí, funí a hlasitě
očichává vše kolem sebe. Vidí stejně špatně ve dne i v noci – jen obrysy. V jeho orientaci mu napomáhá nejvíce sluch.
Erinaceus prospí převážnou část dne, nejvíce aktivní bývá mezi devátou hodinou večerní a půlnocí. Svůj aktivní čas
věnuje obživě, rozmnožování a výchově mláďat. Je to samotář, který se živí hlavně živočišnou potravou jako jsou
bezobratlí živočichové (např. žížala), menší obratlovci, vajíčka ptáků atd. Rostlinnou potravu přijímá jen okrajově.
Samice rodí 1x ročně v průměru 4 – 5 mláďat, které sama vychovává asi dva měsíce. Mládě dospívá zhruba v 9. – 10.
měsících, dožívá se přibližně 5 – 6 let, v zajetí až 10 let. V říjnu se ukládá ve svých úkrytech k zimnímu spánku, které si
vyhledává pod kameny, chrastím, křovím, ve skalách, pod padlými kmeny nebo v kůlnách a přístavcích. Zimní spánek
tzv. hibernace – je stav, kdy se teplota těla živočicha sníží na 5 – 8 °C a srdeční puls poklesne na 5 tepů za minutu.
Budí se několikrát za zimu v závislosti na venkovní teplotě, ale zůstává ve svých úkrytech. Lépe snáší tuhé a na sníh
bohaté zimy. Text zdroj wikipedie.cz
- Dagmar Holániková -

PLÁN AKCÍ
22. 10. 2015

Lampionový průvod od 18:00 Trávník

6. 12. 2015

Rozsvícení vánočního stromu

27. 10. 2015

Položení kytice u pomníku (u kapličky) od
17:00

23. 1. 2016

Hasičský ples
- Obecní úřad -

Obec Střeň nabízí možnost inzerce v obecním zpravodaji. Zpravodaj vychází jednou za 2 měsíce v nákladu přibližně 250 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: 10. 12. 2015
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Medvedík, Michal Frantík, Mgr. Jiřina Sedláčková, Irena Drozdová, Michaela Tylová, Mgr. Lenka Tozziová,
Mgr. Alena Zatloukalová, Adéla Stryková, DiS; Dagmar Holániková
Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková

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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