OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
Vychází jednou za dva měsíce

2015
Datum vydání: 16. 12. 2015
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ZÁVĚR ROKU 2015
Zima je nejspíše teprve před námi a počasí se snaží dohnat srážkový deficit
z léta. Problémy s nedostatkem vody mohou být v příštích letech stále aktuálnější
a musíme o nich nejen přemýšlet. Obnovování vegetace má nepochybně pozitivní
vliv na zadržování vody v krajině.
budou k celé aleji chovat šetrně a nebude
docházet k jejímu poškozování jako
v minulosti (zejména při česání ovoce).
Dvě nové švestky jsou vysazeny podél
hlavní cesty v blízkosti zdravotního střediska. Naproti tomu bylo odborníky označeno několik stromů v obci jako staticky
Obecně aleje výrazně zvyšují přírodní
nebezpečných a došlo k jejich pokácení.
biodiverzitu vytvářením úkrytů a stanoZa poslední dva měsíce se v obci uskuvišť. Aleje působí také velmi příznivě
na místní mikroklima (např. co by větrola- tečnilo hned několik aktivit, které stojí
my). Vzhledem ke značnému poškozování za zmínku. Došlo k nasvětlení kříže u Hralesní zvěří bylo nutné stromky nadstan- dilového panem Josefem Vymlátilem.
dardně ochránit (dvě chráničky). Náklady Tento kříž se tak stává opravdovou chlouna sadební materiál a příslušenství ve výši bou v oblasti drobných sakrálních staveb
14 665,- Kč byly plně hrazeny z prostředků naší obce. Za vizuální podobu kříže patří
Ministerstva životního prostředí - Program velké poděkování zejména Pavlu Gargelovi
péče o krajinu v roce 2015. Samotnou a Františku Zatloukalovi, kteří se
v průběhu roku postarali také o zvelebení
výsadbu provedli obecní zaměstnanci.
kaple sv. Jiří spolu s Jiřím Pfofem (výmalba
kapličky).
V listopadu a prosinci letošního roku
se nám na katastru obce povedlo vysadit
celkem 52 nových ovocných stromů.
V lokalitě Páže byla vysazena nová alej
třiceti třešní, která navazuje na tradici
výsadby třešní v této lokalitě.

Dále bylo zrealizováno zateplení stropu
kulturního domu skelnou minerální vlnou.
Samotnou pokládku izolačního materiálu
zajistili obecní zaměstnanci.

Dalších 20 stromků, tentokráte hrušní,
bylo dosazeno podél cesty za školou. Alej
jabloní za několik let značně prořídla
a vyžádala si obnovu. Po jarním prořezání
následovalo podzimní dosazení o rané
druhy hrušní. Pevně věřím, že občané se
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V průběhu listopadu byl proveden monitoring povrchové (dešťové) kanalizace za
účelem
zjištění
skutečného
stavu
(vzhledem k plánovanému pokračování
chodníků). Na základě monitoringu bylo
objeveno velmi silné zanesení úseku kanalizace od školy ke zdravotnímu středisku.
Následovalo čištění tohoto úseku, které si
vyžádalo zhruba týdenní setrvání čistícího
vozu a náklady ve výši téměř 75 tis. Kč.

do rukou se vám dostává poslední číslo střeňského zpravodaje v tomto kalendářním roce.
I když jsme před koncem roku zavaleni spoustou práce, komerčními vlivy a aktuálně také
znepokojivými informacemi z médií týkajících
se problematiky uprchlíků, snažíme se společně udržet ducha Vánoc a těšíme se na příchod Ježíška. Je krásné pozorovat jiskřičky
v dětských očích, když se blíží Štědrý den.
Před časem naši obec navštívil Mikuláš se
svou družinou, pomyslně zapalujeme další
svíčky na adventním věnci, začíná vonět vánoční cukroví... A tak bych mohl pokračovat
dál a dál. Tradice a zvyky tvoří bohatství, které se buduje léta a nelze je jen tak koupit. Bez
tradic bychom byli jako národ i obec opravdu
chudí. Važme si toho a nenechme si to vzít.
Pečte společně cukroví, stavte betlémy, zdobte stromečky, krájejte jablíčka, pouštějte lodičky ze skořápek, lijte olovo… Zkrátka dodržujte tradice, které máte rádi a dělají vám
společnou radost.
V krátkosti bych také zhodnotil rozsvěcování vánočního stromu jako povedenou akci.
Velký úspěch měly nové nápady jako např.
tombola o deset střeňských kapříků, ovečky
či kulturní vystoupení v KD. Jménem obce
bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně
podíleli na organizaci – tedy kulturnímu výboru obce Střeň, ZŠ a MŠ Střeň, obecním zaměstnancům, dále místním spolkům: SDH
Střeň, TJ Střeň, SRPŠ, volejbal group, streetball, senior klub.

Závěrem bych vám chtěl popřát krásné vánoční svátky plné rodinné pohody a v novém
kalendářním roce 2016 hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
- Jiří Nevima, starosta -
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V návaznosti na tento úsek plánujeme v příštím roce vyčištění
výtoku z obce (za Dohnalovým) a údržbu dalších dílčích částí
kanalizace v obci. Výstupem monitoringu povrchové kanalizace je zpráva včetně obrazového materiálu (videa) popisující
stav kanalizace a napojení jednotlivých nemovitostí do systému. V rámci této komplexní kontroly je sledován také výtok
z napojení od jednotlivých nemovitostí. V případě zjištění vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace bude majitel
přípojky osloven a vyzván k odstranění závady do stanoveného termínu. V případě nereagování na výzvu bude přestupek
podstoupen kompetentním úřadům s právem udělení finanční sankce.
Vzhledem k finanční náročnosti budování chodníků se zastupitelstvo obce přiklání k realizaci projektu v etapách. Nejdříve
tedy bude zrealizována projektová dokumentace pro úsek od
kulturního domu po vlakovou zastávku. Uvažovaný zdroj pro
financování tohoto úseku je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Časový harmonogram lze jen těžko odhadovat. Uvidíme, zda se povede získat stavební povolení ještě v roce
2016 a zároveň požádat o dotaci.

S odpadovým hospodářstvím souvisí také vstup obce do
spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., který vznikl za účelem vyřešení problematiky ukončení skládkování v roce 2024
(dáno legislativou). Aktivity spolku (žádosti o dotace) by měly
vést ke vzniku systému překladišť komunálního odpadu
a k dotřiďování této suroviny. Zbytkový odpad po dotřídění
bude s největší pravděpodobností energeticky využíván.
Poslední podanou žádostí obce o přiznání dotace je projekt
„Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém
ochrany před povodněmi pro obec Střeň“. Realizace projektu
by pro obec představovala přínos v podobě digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu v obci (starý rozhlas
dosluhuje) a hladinoměru umístěného na tělese mostu přes
hlavní Moravu. Uvidíme, zda bude naše žádost úspěšná
a v oblasti preventivních opatření před povodněmi se posuneme o krok dál. Za zmínku stojí také připravovaná projektová
dokumentace na rekonstrukci dvou hrázových propustí u fotbalového hřiště (při větší vodě natéká voda do obce).
Obec Střeň děkuje škole (zejména Bc. Darině Nešporové)
za aktivní spolupráci při obnově kroužku keramiky (prozatím
pro děti ZŠ a MŠ).
- Jiří Nevima - starosta -

KOTLÍKOVÉ DOTACE - AKTUALITY
Podle informací zveřejněných na stránkách Olomouckého
kraje se předpokládá vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
o tzv. kotlíkovou dotaci pro občany Olomouckého kraje
v lednu 2016. Přibližně měsíc a půl po zveřejnění této výzvy
bude zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci od občanů
kraje.
V lednu a únoru 2016 (v době od vyhlášení výzvy
k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci pro občany Olomouckého kraje do doby zahájení příjmu žádostí od občanů)
budou ve vybraných městech Olomouckého kraje organizovány informační semináře pro občany – zájemce o kotlíkovou
dotaci. Na těchto seminářích budou občané seznámeni
se základními informacemi, s podobou žádostí a jejích příloh,
kde a kdy bude možné podávat žádosti a dalšími podmínkami
pro možnosti získání kotlíkové dotace. Informace o konkrétních místech a termínech pořádání jednotlivých seminářů
budou zveřejněny nejpozději na přelomu roků 2015 a 2016.

Uvedené informace jsou předběžné, protože vše bude platit
za předpokladu, že Olomouckému kraji budou ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP) schváleny finanční prostředky na tento dotační program. Momentálně je žádost
Olomouckého kraje na MŽP vyhodnocována.
Jako přílohu občasníku jsme Vám doručili dokument zveřejněný Olomouckým krajem, ve kterém získáte již dnes množství informací o budoucích podmínkách možného získání dotací na výměnu zdroje vytápění. Mimo jiné například to,
že bude možné uplatňovat uznatelné náklady zpětně na výměnu kotle provedenou po 15. 7. 2015, samozřejmě při splnění všech podmínek. Proto doporučujeme prostudovat přiložený materiál především těm, kteří by chtěli provést výměnu
kotle ještě před vyhlášením výzvy.
- Bc. Milan Medvedík -

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - 3. VÝZVA
V říjnu letošního roku Státní fond životního prostředí
ČR vydal 3. výzvu podávání žádostí o dotace pro rodinné domy. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý dokument, uvádíme jen zásadní změny programu oproti předchozí výzvě.
1. Kontinuální výzva a zásobník žádostí - Třetí výzva pro
rodinné domy je časově neomezená a žádat o dotaci bude
možné až do roku 2021.
2. Solární fotovoltaické systémy - Nově je možné žádat
o dotaci na solární fotovoltaické systémy. Podporována
je instalace fotovoltaických systémů a výše podpory může
dosáhnout až 100 000 Kč na dům. Podporu až 35 000 Kč lze
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získat na solární fotovoltaické systémy pro ohřev teplé vody,
které pokryjí potřebu tepla pro ohřev teplé vody alespoň
z 50 %. Systém musí být vybaven zásobníkem tepla či akumulační nádrží o měrném objemu alespoň 80 litrů na 1 kWp instalovaného výkonu systému.
Vyšší dotace pak směřují na podporu systémů propojených
s distribuční soustavou, které umožní využít vyrobenou
elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Systém musí
zajistit automatické řízení v závislosti na aktuální výrobě
a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí
okamžité spotřeby elektrické energie a akumulaci přebytků
energie.
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3. Možnost získat podporu na připojení k soustavě zásobování teplem - Nově lze čerpat dotaci na napojení na soustavu
zásobování teplem. Podpora se poskytuje na výměnu starého
nevyhovujícího zdroje tepla na tuhá fosilní paliva, který nedosahuje parametrů 3. emisní třídy za připojení domu na soustavu zásobování teplem. Podmínkou je, že soustava zásobování
teplem má podíl využití obnovitelných zdrojů energie vyšší
než 50 %.

ným získáváním tepla lze nově žádat i samostatně (bez současného podání žádosti v oblasti podpory A). Podmínkou
je dosažení alespoň 20% úspory měrné potřeby tepla na vytápění.

4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla - Na instalaci systémů nuceného větrání se zpět-

- Bc. Milan Medvedík -

Veškeré informace a plnou verzi závazných podmínek programu
naleznete
na
webových
stránkách
www.novazelenausporam.cz.

NOVÁ SOUTĚŽ - VÁNOČNÍ STŘEŇ
Po úspěšném absolvování 4. ročníku letní soutěže „Krásnější
Střeň“ vyhlašujeme první ročník zimní varianty tedy soutěž
o nejkrásnější Vánoční výzdobu domu a předzahrádky. Hodnotit budeme ve dvou kategoriích:



Denní výzdoba
Noční výzdoba

Výsledky soutěže ovlivní nejen
množství světel, ale i vkusnost a cel-

ková koncepce výzdoby. Mějme na paměti, že někdy méně
znamená více.
Prohlídka výzdob a jejich porovnání proběhne jednorázově
v týdnu před Vánoci od 16. do 23. prosince. Máte-li zájem stát
se členem poroty, jste vítáni. Kontaktujte mne nebo se přihlaste na obecním úřadě u paní Šebestové.
- Bc. Milan Medvedík -

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Vážení a milí pacienti...
Dovolte mi, abych Vás po dvou letech opět oslovila a seznámila Vás s výsledky naší společné práce a s některými novinkami v ordinacích. Myslím, že od prosince 2011, kdy jsem
do ordinace nastoupila, jsme si na se sebe navzájem „zvykli“
a taktéž víte, že základem naší činnosti jsou preventivní prohlídky.
Tak tedy v úvodu opět několik čísel: V období 1. 1. 2014 26. 11. 2015 bylo na preventivních prohlídkách 1290 pacientů. Celkem bylo vydáno 420 testů na skryté krvácení do stolice, z nichž 27 pacientů mělo test pozitivní a byli odesláni
k dalšímu vyšetření (koloskopie). EKG záznam byl natočen
807x.
A nyní k novinkám.
Jak jsem slibovala, zakoupili jsme EKG přístroj do ordinace
v Příkazích. Máme nový přístroj na 24 hodinové monitorování
krevního tlaku tzv. EKG Holter (celkem hotovo 11 vyšetření),
dále testy na rychlé stanovení streptokoka skupiny A, což
je nejčastější původce „angín“ - nebo-li hnisavých zánětů
mandlí. Tento test si hradí pacient, cena je 100 Kč.
V červnu tohoto roku jsme zakoupili nový přístroj, takovou
malou laboratoř, na rychlé stanovení CRP testu, který
je schopný určit, zda má pacient zánět v těle a zda je virový
či bakteriální. Tento přístroj měří taktéž INR test nebo-li QUICKa, což ocení pacienti užívající léčbu na ředění krve. Zároveň
dokáže stanovit hodnotu glykovaného hemoglobinu, což
je přínosné zejména pro naše diabetiky a určí, do jaké míry
je jejich „cukrovka“ kompenzována. V čem spočívá výhoda
takového přístroje? Na všechny testy stačí kapka krve z prstu,
výsledek je do 10 minut a hlavně výrazně ušetří čas jak nám,
tak pacientům. Proto jsme se rozhodli zakoupit v září tento
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přístroj i do Příkaz. Od července do konce listopadu máme
hotových 120 testů INR, 26 testů glyk. hemoglobinu a 70 testů CRP.
V ordinaci máme automaticky k dispozici vakcíny FSMEimmun proti klíšťové encefalitidě, vakcíny proti pneumokokům (Prevenar 13 a Pneumo 23), na které nově přispívají pojišťovny pacientům nad 65 let, kombinovanou vakcínu
Boostrix (tetan, černý kašel a záškrt), vakcíny Tetavax (proti
tetanu) a samozřejmě vakcíny proti sezónní chřipce (letos už
je naočkovaných 140 pacientů).
Mnozí pacienti ocení elektronický recept, to znamená,
že jsem schopna mailem odeslat recept, kde místo razítka
a podpisu je tlustý čárový kód. Vy si tento recept vytisknete
a předáte v lékárně. Nově máme v nákelské ordinaci Wi-Fi
připojení. Toto připojení je funkční pouze v ordinačních hodinách.
Určitě si mnozí z pacientů všimli, že je kontaktujeme buď
telefonicky či emailem, a proto jsou pro nás tyto údaje nepostradatelné! Touto cestou Vás prosíme, aby jste je, případně
jejich změny, nahlásili telefonicky nebo emailem.
Přejeme Vám všem zdraví, klid, mír, pohodu a veselou mysl nejen o vánočních svátcích, ale i v nadcházejícím roce.
S pozdravem Andrea Adamcová, Dagmar Holániková.
Kontakty: 585 967 569, 602 685 958 telefony v provozu pouze v ordinačních hodinách! Email: ordinace.naklo@seznam.cz,
andyada1@seznam.cz na tento email prosím zasílat požadavky na lékaře. Jinak fungují webové stránky www.amimed.cz,
kde s dostatečným předstihem informujeme o změnách
a zejména plánovaných dovolených.
- MUDr. Andrea Adamcová, Dagmar Holániková -
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kroužek keramiky
Zájmové kroužky na škole již řadu let nabízejí vhodné využití
volného času pro děti. V současné době mají starší děti
na výběr angličtinu a sportovní hry, o další nabízené kroužky
miniházené a kopané nebyl zájem. V MŠ se jedná o jógu,
pohybové hry a metodu dobrého startu, určenou předškolákům.

- Michaela Tylová -

Halloween ve škole

Nabídka kroužků byla od letošního školního roku rozšířena
o kroužek keramiky, který zahájil činnost 11. listopadu a je
mezi dětmi velmi oblíbený. Děti vyráběly vánoční ozdoby,
které byly k zakoupení na jarmarku při rozsvícení vánočního
stromku v obci, a také popisná čísla na domy. Velké pochopení se nám dostalo ze strany pana starosty a celého zastupitelstva obce, které zajistilo nákup keramické pece do kulturního
domu a také poskytlo finanční prostředky na provoz tohoto
kroužku, za což mu od nás patří velké poděkování.

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí
od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti.
Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř,
zvané Jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky,
košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. I naše děti si přiblížily
v angličtině tento svátek. Někteří žáci využili i své strašidelné
kostýmy, které nám předvedli ve vyučování. Rozšířili si také
slovní zásobu o nová anglická slovíčka, která si vyzkoušeli
v různých tajenkách a rébusech s halloweenskou tematikou.

- Mgr. Lenka Tozziová -

Dýňové odpoledne s lampionovým průvodem
Ve čtvrtek 22. října bylo pro děti připraveno již tradiční dýňové odpoledne. Děti se svými rodiči, převážně maminkami,
si přišly vydlabat, ozdobit a rozsvítit dýni. Příjemně strávené
odpoledne jsme završili lampionovým průvodem, který
se uskutečnil za hojné účasti občanů obce. Děti prošly se svými lampiony obcí a průvod zakončily na školní zahradě, kde
na ně čekaly dýně, které zářily stejně, jako dětské oči, které
nevěděly, kterou dýni dříve obdivovat. Na děti čekala odměna
ve formě občerstvení a čaje na zahřátí.
- Michaela Tylová -

Mikulášská nadílka ve škole
Sobotní datum 5. 12. v kalendáři naznačovalo, že se letos
Mikuláše, čerta a anděla děti ani učitelé ve škole nedočkají.
Jaké však bylo překvapení, když se tato „oblíbená“ partička
dostavila za dětmi do MŠ a ZŠ již ve čtvrtek! Od rána jako bychom tušili, že se něco semele.
S přibývajícím časem naše obavy narůstaly, a tak přejít přes
chodbu i třeba jen na WC byla neřešitelná situace, zvlášť když
se před dveřmi našich tříd objevil záplatovaný pytel
s vyčuhujícími dětskými nožkami. To už snad čert ve Střeni
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úřadoval? Úderem 10. hodiny se naše tušení vyplnilo, Mikuláš
se svou skupinou byl tady. Zjišťoval, jak to vypadá s chováním
našich svěřenců a ze své knihy hříchů vyčetl prohřešky některých z nás.

vě narozenému Ježíškovi. Nám se otiskla do myslí spolu s obrázky lidových betlémů se zasněženými chaloupkami, kaprem
a bramborovým salátem stejně jako mnohé jiné vánoční zvyky
a tradice.
Betlémská hvězda nebo
vánoční hvězda je zcela
specifický symbol.
Při vzniku tradice vyobrazení vánočního Betléma se ustálil
i zvyk vyobrazení hvězdy, obvykle komety, nad scenérií betlémského chléva s jesličkami a Svatou rodinou. Betlémská
hvězda, popisovaná v Matoušově evangeliu,
je někdy považována za kometu.

Betlémské světlo

Bylo to tak napínavé, ale nakonec bylo chování většiny z nás
posouzeno jako dobré  a ojedinělí hříšníci slíbili, že se polepší. Nakonec jsme Mikulášovi přednesli básničky a dostali
jsme sladkou odměnu.

Jednou z novodobých vánočních tradic
je betlémské světlo, které rozvážejí skauti. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě, a posléze putuje napříč Evropou. Betlémské světlo k nám putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti
předávají o 3. neděli adventní (Gaudete) delegacím z celé
Evropy; pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej
rozvážejí v sobotu před 4. nedělí adventní, takže je pak
k dispozici v kostelech, na náměstích, vánočních trzích, knihovnách apod.
Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho spojují se zakončením roku a s trávením
času v rodinném kruhu. Charakter Vánoc do značné míry
ovlivňují také koledy, česká tradice koled je pak zvláště bohatá.
Děti a učitelé naší školy si připravili netradiční vánoční besídku pro rodiče.

Když jsme tuto neobvyklou návštěvu s úlevou vyprovodili,
uznali jsme, že jsme se na ni docela i těšili. Takže, Mikuláši,
čerte, anděli, moc děkujeme a příští rok zase na shledanou.

„VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA“
Po ukončení pásma koled a básní se vydali rodiče se svými
dětmi na putování po budově ZŠ, kde se prostory tříd proměnily ve „Vánoční dílny“. Rodiče spolu s dětmi a paní učitelkami
se pustily do výroby vlastního dekoračního vánočního výrobku.

- Mgr. Lenka Tozziová -

Putování do Betléma
Začal advent, blíží se vánoce. Ulice měst, obchody i naše
domovy se třpytí nejrůznějším zobrazením vánočních symbolů. Stromečků, zabalených dárků, kaprů, hvězd - a komet. Proč
komet? No přece proto, že ta "hvězda", tedy kometa s třpytícím se ohonem zářila nad Betlémem a přivedla tři krále k prá-
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V prostorách jídelny se mohli všichni přenést do vánočních
tradic, rozkrajování jablíček a louskání ořechů, házení botou,
zpívání koled.
Děti si v jídelně připravily výstavu svých výrobků, které
si nakonec společně s rodiči odnesli. Všichni odcházeli spokojeně domů.
- Mgr. Alena Zatloukalová -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Strašidelný Halloween
Letošní Halloween se ve školce odehrál v pátek 23. 10. Celá
školka se rázem změnila ve strašidelnou. Mohli jsme zde spatřit kouzelníky, čarodějnice, piráty, kostlivce, princezny, a také

nechyběla bílá paní a mumie. Děti nejprve kreslily samy sebe
v kostýmu a poté se všem představily. Následovalo Halloweenské občerstvení, kde si děti pochutnaly na strašidelných
křupkách. Ovšem to ještě zdaleka nebyl konec našeho Halloweenu. Přesunuli jsme se do herny a roztancovali své strašidelné kostýmy. Děti skotačily a skákaly ve dvojicích i samostatně a poté plnily pohybové úkoly p. učitelky. Na závěr proběhla módní přehlídka, u které děti ukázaly, co se v nich skrývá.

ročnějším úkolem bylo dokázat svou odvahu při obranné poloze, kdy děti byly v klubíčku a nesměly se pohnout. Přednášející mezi děti házela piškoty, které mají psi v oblibě. Toník
tedy mezi dětmi chodil a hledal svoji dobrotu. Děti byly velice
statečné a nebály se. Dále jsme si mohli prohlédnout záchranné pomůcky pro psy, fotografie a vítězné poháry. Pro děti
bylo přichystané i překvapení ve formě vodění psů po chodbě
i venku. Během této činnosti si děti mohly vyzkoušet i správné
česání psa.

Drakiáda
Vzhledem k proměnlivému počasí jsme s dětmi každý den
vyhlíželi z oken, kdy bychom mohli jít pouštět draky. Nejpříznivěji nám tedy vyšla středa 11. 11.. Vydali jsme se za kulturním dům, kde jsme pouštěly draky rovnou tři. Děti se postupně v pouštění střídaly. Vítr nás trošku zlobil a tak jsme museli
více běhat . Po návratu do školky obdržely děti diplom
za účast na Drakiádě. Příští rok si tuto akci jistě zopakujeme.

Přednáška „ŽIVOT SE PSEM“
První listopadový program začal přednáškou nazvanou
„Život se psem“, která se uskutečnila 10. 11.. Dorazili k nám
novofundlandští psi Toníček a Andulka. Děti ze ZŠ i MŠ bedlivě
naslouchaly přednášejícím a některé prvky i praktikovaly. Učily se správně pejska zvedat (za pomocí plyšové hračky), jak
správně psa obcházet, co se psům smí a nesmí dělat, obranný
postoj, jak se s pejskem seznámit a poté si ho pohladit. Nejná-
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Pohádka „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“
Koncem listopadu k nám přijelo loutkové divadlo, které
se představilo s pohádkou „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“.
Ač každý očekává pouze vyprávění pohádky za pomocí loutek,
je na omylu. Představení bylo velice nápadité, doplněné
o hudebně pohybové činnosti a zpěv písniček a také prokládané otázkami pro děti. Po odehrané pohádce si mohly děti prohlédnout a osahat loutky. Divadélko bylo velmi působivé, děti
byly nadšené.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup
do Nového roku!

- Adéla Stryková, Dis. -

TJ STŘEŇ
Dlouhá zimní přestávka…
Opět se po delší době připomínám s pár řádky za Tělovýchovnou jednotu Střeň, o. s.
V červnu nám skončila podzimní část soutěžního ročníku
2015/2016 a už tu máme Vánoce, no jak ten čas letí. Děkuji
srdečně příznivcům, sponzorům, Obecnímu úřadu Střeň a jak
já říkám všem „srdcařům“ za věrnost, důvěru a podporu
v roce 2015 a pevně věřím, že společně do toho půjdeme
i v roce 2016.
Jaké je tedy aktuální Motto: „Tabulkově to sice není nijak
oslnivé, ale střeňský fotbal jsme prozatím zachránili, což je
podstatné!“
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A zde apeluji na opakovaně alarmující stav s počtem hráčů
v naší fotbalové základně. Prosím všechny mladíky a to hlavně
ze Střeně. „Pomozte nám, pojďte si zahrát fotbal, udržme
společně tu krásnou míčovou hru v Té naší vesničce, malé,
střediskové. Čím víc Vás, mladých bude, tím samozřejmě lépe.
Takže kluci, žádny strachy a přinďite!“ Ostatní informace na
telefonickém kontaktu: 607 210 574.
A kdy se zase uvidíme na našich i nefotbalových akcích:
- již nyní každé úterý hala v Uničově - odjezd vždy 18,25 od
hospody
- březen 2016 - přípravné zápasy - umělá tráva Uničov
- čtvrtek 31. prosince 2015 - 10,00 - tradiční silvestrovský fotbálek na místním Maracaná
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- sobota 13. února 2016 - tradiční sokolský ples 51. „ŠIBŘINKY“-se skupinou ARCONAT
- sobota 7. května 2016 (budeme se snažit odložit zápas
ve Slatinicích) případně sobota 14. května 2016 - tradiční nohejbalový turnaj – již 17. ročník
- jarní část soutěže začne začátkem dubna 2016
15.
NE
27. 3.
VOLNO
16.
NE
3. 4.
15:00 Střeň – Hnojice
17.
NE
10. 4. 16:00 Pňovice – Střeň
18.
NE
17. 4. 15:00 Střeň – Luká
19.
SO
23. 4. 16:00 Olešnice – Střeň
20.
NE
1. 5.
15:00 Střeň – Příkazy „B“
21.
SO
7. 5.
16:30 Slatinice „B“ – Střeň
22.
NE
15. 5. 15:00 Střeň – Odrlice
23.
SO
21. 5. 14:00 Šternberk „C“ – Střeň
24.
NE
29. 5. 15:00 Střeň – Moravská Huzová
25.
SO
4. 6.
16:30 Mladějovice – Střeň
26.
NE
12. 6. 15:00 Střeň – Štarnov
Více o naší činnosti a sportovním dění na www.tjstren.cz.
Jménem Tělovýchovné jednoty Střeň, o. s. přeji všem krásné
prožití svátků Vánočních, šťastný nový rok 2016. Hodně zdraví
a štěstí do Vašich rodin.
- předseda - Jarda „doktor“ Havlíček -

INFO Z OBCE
Úřední dny OÚ Střeň
Poslední úřední den OÚ Střeň v roce 2015 bude pondělí
21. 12. 2015. Následně bude OÚ až do konce roku uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené.
Knihovna Střeň
Místní knihovna oznamuje čtenářům, že 28. 12. 2015 bude
zavřeno. Provoz knihovny začíná od 4. 1. 2016.
Betlémské světlo
Skauti z Brna přivezou stejně jako každý rok BETLÉMSKÉ
SVĚTLO – poselství Vánoc. Betlémské světlo budou skauti
roznášet po obci ve středu 23. 12. 2015.
Cvičení Pilates
V období zimních měsíců bude cvičení Pilates probíhat
v prostorách zasedací místnosti OÚ Střeň. Letos se uskuteční
naposledy ve středu 16. 12. a od 6. 1. 2016 se v novém roce
na zájemce budeme těšit pravidelně každou středu v čase
od 19.00 do 20.00 hodin.
Farní ples
Tradiční ples farnosti Náklo se uskuteční v sobotu
30. 1. 2016 v KD Střeň.
Informace z Finančního úřadu Litovel
V prosinci 2015 proběhla v obci Střeň obnova katastrálního
operátu. Z tohoto důvodu je třeba do 1. 2. 2016 podat daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného finančního úřadu v těch případech:

změna výměry pozemku,

změna druhu pozemku,

převedení pozemku ze zjednodušené evidence (PK)
do katastrální pozemkové evidence (KN),

ostatní změny (prodej či koupě nemovitosti, dar nemovitosti, získání nemovitosti dědictvím, kolaudace stavby, aj.).
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V případě dotazů volejte tel. 585 491 396 Ing. Spurný,
tel. 585 491 233 Burešová, tel. 585 491 273 Procházková – FÚ
Litovel.
Ordinační hodiny v době vánočních svátků
MUDr. Andrea Adamcová – ordinace praktického lékaře
oznamuje, že v prosinci se ordinuje do 23. 12. 2015

21. a 22. 12. 2015: 8.00 – 12.00 hod.

23. 12. 2015:
8.00 – 10.30 hod.
Ordinovat se začne od pondělí 4. 1. 2016. Ve dnech
28. a 29. 12. 2015 ošetří akutní pacienty MUDr. Helena Stárková a to v době od 8.00 do 11.30 hod. (Foerstrova 918/33,
779 00 Olomouc, tel. 585 416 355).
MUDr. Svatava Hoffmannová - dětské odd.

21. 12. 2015:
dovolená

22. a 23. 12. 2015: Náklo 8.00 – 11.30 hod.

28. a 29. 12. 2015: dovolená

30. a 31. 12. 2015: Náklo 8.00 – 11.30 hod.
Zástup:

pondělí 28. 12. 2015:
8.00 – 10.00 hod. Cholina
tel. 585 348 134

úterý 29. 12. 2015:
8.00 – 10.00 hod. Senice
na Hané
MUDr. Spurná Ivana – zubní lékařka
Od 21. 12. 2015 se nebude ordinovat. Ordinovat se začne
od pondělí 4. 1. 2016.
Soutěž ordinace roku 2015
Dejte hlas nejmodernější ordinaci, hlasujte do 1. 3. 2016,
vyhlášení výsledků 15. 4. 2016, zajímavé výhry pro vítězné
ordinace
i
hlasující
pacienty,
hlasujte
na
www.ordinaceroku.cz.
- Obecní úřad -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PLASTŮ - 2016
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