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Vychází jednou za dva měsíce

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

ZA MĚSÍC TU MÁME JARO
Než se nadějeme, tak tu máme jaro. Musím se vám přiznat, že už se nemohu
dočkat. Sluníčko už začíná nabírat na síle a za oknem je to docela poznat. Jaro
ve Střeni není spojeno jen s pozitivními věcmi, ale je potřeba být připraven také
na to horší.
S ohledem na blížící se jaro a možný
výskyt komárů proběhla začátkem února schůzka spolku obcí, které mezi sebou uzavřely v roce 2013 smlouvu
o spolupráci při likvidaci komárů. Členové spolku jsou: Litovel, Střeň, Náklo,
Příkazy, Červenka, Mladeč a Bílá Lhota.
Na jednání byl potvrzen stávající společný postup při boji proti komářím kalamitám, kdy obce ve spolupráci
s Krajskou hygienickou stanicí Olomouc
a Lesy ČR budou moci aplikovat do vod
s výskytem larev komárů přípravek
Vectobac. Jedná se o selektivní biocidní
přípravek k regulaci larev komárů
ve vodě, který působí požerově proti
larvám komárů žijících ve stojatých vodách. Aplikuje se v době výskytu larev
hrubým postřikem na vodní hladinu
pomocí tlakových a motorových postřikovačů.
Další řešenou problematikou byla
možnost využití čerpání fondu spolku
na zásahy proti dospělým jedincům komára formou přípravku Predátor 3D
(tekutá moskytiéra). Jedná se o insekticidní přípravek pro neprofesionální použití do zahradních mechanických a motorových postřikovačů, určený k hubení
dospělých jedinců komárů a dalšího
škodlivého a obtížného hmyzu. Je použitelný ve vnitřních i venkovních prostorách obytných a hospodářských budov,
provozovnách a výrobnách, jakož
i v objektech živočišné výroby apod.
Je taktéž určen k venkovnímu ošetření
na zahrádkách, okolí altánů, přístřešků,
zahradních restaurací, tábořišť, apod.
Novou aktivitou spolku bude letecké
snímkování rizikových lokalit výskytu
líhnišť komárů v rámci Litovelského Pomoraví a nejbližšího okolí. Data (lokality)
z leteckého snímkování budou převedena do podoby souřadnic GPS, které se
dále využijí pro účely aplikace biocidů
při větších rozlivech do krajiny. Problé-

mem je finanční náročnost leteckých
zásahů, které by však nebyly plošné, tak
jak je to v případě povodní, ale byly by
přesně ohraničeny v závislosti na míře
zaplavení konkrétních lokalit (líhnišť).

Měsíc únor je za poslední roky ve znamení žádostí o dotace na Olomoucký
kraj. Zastupitelstvo obce se letos rozhodlo zažádat o podporu do Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje na
„Komplexní úpravu veřejného prostranství obce Střeň“. V případě přiznání podpory by projekt řešil zejména prostor
parčíku u památníku Rudé armády
(objekt památníku, zeleň, plot za památníkem, plot zahrady MŠ) a další drobné
prostory (výsadba na návsi u parkoviště
a pod lipou před objektem kulturního
domu). Dále počítáme s podáním žádostí na pořízení nového devítimístného
hasičského automobilu pro potřeby
zásahové jednotky a SDH Střeň.
V souvislosti s blížícím se jarem Obec
Střeň hledá zahradníka pro údržbu
a výsadbu zeleně v obci a jejím okolí.
Požadujeme vyučení v oboru nebo alespoň dva roky praxe v oblasti zahradnictví. Nabízíme dohodu o provedení práce
nebo smlouvu s OSVČ na úvazek
v rozsahu cca 20 – 40 hodin měsíčně
(dle dohody), mzda od 90,- Kč za hodinu. Zájemci o pozici se mohou hlásit na
obecním úřadě do pondělí 29. února.
Rád bych poděkoval všem občanům,
kteří se aktivně zúčastnili seminářů Olomouckého kraje ke kotlíkovým dotacím.
Pevně věřím, že je nastavené podmínky
administrace neodradily a budou se
snažit získat příspěvek na nový ekologičtější kotel. Myslím si, že s kvalitou ovzduší v naší obci je potřeba dlouhodobě aktivně pracovat a kotlíkové
dotace jsou právě jeden z nástrojů, který může současnou situaci zlepšit.
- Jiří Nevima, starosta -

aktuální úvodník zpravodaje bych tentokrát rád
využil jako pozvánku na akce, které jsou pro vás
v následujících měsících připraveny. Jak už bylo
uvedeno v předchozích zpravodajích: „ve Střeni to
žije“ a pro mnohé další malé obce se pomalu stáváme inspirací.
27. února od 15:00 hodin proběhne v sále kulturního domu ve Střeni loutkové divadlo pro nejmenší. Loutkářský soubor Kašpárkova říše z Olomouce
vystoupí s pohádkou O pejskovi a kočičce. Za podporu při organizaci patří poděkování SRPŠ při
ZŠ a MŠ Střeň i mediálnímu partnerovi akce Rádiu
Haná. Vstup je zdarma a těšíme se tak na hojnou
účast. Pozvěte své známé, přátele s dětmi a užijte
si zábavné odpoledne.
S ohledem na důležitost tématu se sociální výbor
při zastupitelstvu obce rozhodl uspořádat v sobotu
12. března kurz 1. pomoci pro občany, kteří chtějí
umět holýma rukama zachránit lidský život. Podrobnější informace naleznete v samostatném
článku zpravodaje. Také sociálnímu výboru patří
poděkování za organizaci tolik potřebného projektu.
I v letošním roce nezapomínáme na pravidelný
jarní úklid obce, a proto jsme se připojili
k republikovému projektu „Ukliďme svět, ukliďme
Česko 2016“. Samotná akce ve Střeni se uskuteční
v sobotu 16. dubna (sraz v 9:00 u obecního úřadu)
a její náplní bude úklid vesnice a okolí od nepořádku, který se v průběhu roku na různých místech
nashromáždil. Dobrovolníci se mohou hlásit na
obecním úřadě a přes internetové stránky (http://
www.uklidmecesko.cz/map/). Registrace je důležitá z pohledu zajištění dostatečného počtu pytlů na
odpad a ochranných rukavic.
V souvislosti s tím bych chtěl požádat občany
také o spolupráci při monitorování problematických míst, kde se množí černé skládky. Nejvíce
alarmující stav je u cesty na Štěpánov, kde obecní
zaměstnanci uklidili, odvezli a vytřídili traktorovou
vlečku nelegálně uloženého odpadu. V případě, že
zaznamenáte kohokoliv ukládat odpad na obdobné lokality, informujte prosím pracovníky obecního úřadu. případně policii.
I když už zima pomalu odeznívá, dovolte mi poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na obnově
kluziště na Trávníku, zejména pak panu Davidu
Komárkovi a jeho spolupracovníkům. Ledová plocha tak byla příjemným zpestřením zimních aktivit.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké předjarní
dny a poděkovat organizátorům tradičních plesů
v obci (SDH Střeň, Farnost Náklo, TJ Střeň, SRPŠ
Střeň). Bohatá tombola, výborné občerstvení
a skvělá atmosféra je tradiční známkou plesů
ve Střeni.
- Jiří Nevima, starosta -
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 2016
Stejně jako v předcházejících letech má obec možnost i letos
žádat Úřad práce České republiky o přidělení (financování)
pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP). Obecní úřad
tímto vyzývá zájemce o zařazení do programu VPP (zejména
z řad občanů Střeně), aby se přihlásili na obecním úřadě a to
nejpozději do pondělí 29. února 2016. V případě kladného
posouzení žádosti ze strany ÚP, plánujeme pracovní poměry
uzavřít na dobu určitou od 4. 4. 2016 do 30. 11. 2016 (s případnou možností prodloužení).
Podle stanoviska Úřadu práce v Olomouci budou podpořeni
zejména uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu
práce vedeni:

nepřetržitě déle než 12 měsíců;

nepřetržitě déle než 3 měsíce, kterým je, vzhledem
k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe,

mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě, věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče;

nepřetržitě déle než 3 měsíce, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci KrP
v Olomouci;

nepřetržitě déle než 3 měsíce, jímž je potřeba věnovat
zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je
rovněž považováno ohrožení sociálním vyloučením
z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti
Uvedeným nástrojem nelze bez vážného důvodu opakovaně
podpořit téhož uchazeče o zaměstnání. Navzdory předešlému
konstatování doporučujeme zájem o VPP na Obecním úřadě
Střeň nahlásit.
- Jiří Nevima, starosta -

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE - VÁNOČNÍ STŘEŇ
Vánoční svátky jsou ty tam, z nového roku 2016 jsme ukrojili
už řádný kousek a je nejvyšší čas vyhodnotit vánoční soutěž.
Zvolit tři nejlepší v denní a noční kategorii bylo velmi složité,
protože k výběru bylo velké množství krásně nazdobených
domů. Navíc proti nám bylo i počasí, které se snažilo
v předvánočních dnech výzdobu zahalit co nejhustší mlhou.
Hodnocení jsme provedli v tomto prvním ročníku já
s manželkou. Pro příští rok bychom rádi, abyste se k nám přidal kdokoliv další. Každému se nám může líbit jiný styl výzdoby a hodnocení tak bude objektivnější.

Kategorie denní výzdoba
1.
místo
Látalovi
2.
místo
Tománková
3.
místo
Gargelovi

č.p. 181
č.p. 143
č.p. 176

Kategorie noční výzdoba
1.
místo
Sedláčkovi
2.
místo
Gatěkovi
3.
místo
Šléglovi

č.p. 22
č.p. 29
č.p. 166

Všichni výherci obdrželi od mecenáše soutěže - obce Střeň dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč.
- Milan a Zdenka Medvedíkovi -

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO LAICKOU VEŘEJNOST
V sobotu 12. března 2016 od 14.00 do 17.00 hodin proběhne v prostorách zasedací místnosti Obecního úřadu ve Střeni
kurz „ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI“. Výuka je určena pro všechny, kdo chtějí umět doslova „holýma rukama“ zachránit lidský
život.
Školení povede profesionální instruktor akreditované vzdělávací instituce RESCUE TRAINING ze Starého Města u Uherského Hradiště, který se specializuje na zážitkovou a atraktivní
formu výuky široké veřejnosti.
Náplní kurzu jsou život ohrožující stavy s důrazem na kardiopulmonální resuscitaci (masáž srdce a umělé dýchání). Výuka
je převážně praktická, nácviky účastníci provádí na modelech
a imitovaných poraněních, vyzkouší si řadu simulovaných scének a nácviků. Každý absolvent akce bude mít připravené výstupní osvědčení. Zájemci se mohou závazně přihlásit
na Obecním úřadě ve Střeni vždy v pondělí a středu v době
úředních hodin nejpozději do 29. února 2016 a zároveň uhradit poplatek 50, - Kč. Kapacita kurzu je omezená, včasné registrace budou zohledněny.
Stručná osnova:
1) Základní podpora životních funkcí, resuscitace




Volání tísňových linek a komunikace s operátorem záchranné služby.



Resuscitace dospělého, péče o člověka v bezvědomí.

2) Neodkladné urgentní stavy


Obstrukce dýchacích cest – dušení.



Řešení vážného krvácení, péče o ránu.



Úraz elektrickým proudem.



Péče o popáleninu.



Vážný úraz – pády a zlomeniny.



Bolesti na hrudi.



Náhlé stavy u diabetiků.



Epileptický záchvat.



Řešení anafylaktické reakce.

3) Vybavení lékárničky
PŘIJĎ A NAUČ SE ZACHRÁNIT SVÉ NEJBLIŽŠÍ!!!
- za sociální výbor - Dagmar Holániková -

Bezpečnost v první pomoci, prostředky osobní ochrany.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vystoupení s papoušky

Dne 26. 1. dopoledne navštívili předškoláčci z MŠ své starší
kamarády v 1. třídě ZŠ, aby se seznámili se školním prostředím, které na ně po prázdninách čeká. Prvňáčci se pochlubili,
co všechno se za uplynulý půlrok ve škole naučili, předvedli,
jak umí číst, psát a počítat. Do vyučování byly zapojené všechny děti a na závěr si společně zahrály některé výukové hry.

V pondělí 8. února k nám do školy zavítali majitelé několika
druhů papoušků. Dětem představili průřez různých typů papoušků z jednotlivých kontinentů a jejich možný chov doma,
třeba jako domácího mazlíčka (příroda x zajetí). Hlavní část

programu začala ukázkou jednotlivých papoušků v 8 druzích
ARA, KAKADU, AMAZOŇAN, atd …, na kterou navázala jejich

Tentýž den odpoledne přivítali starší žáci převlečení za pohádkové bytosti básničkou své malé kamarády u zápisu
do 1. ročníku ZŠ na příští školní rok. Dostavilo se celkem
10 dětí, na které čekaly různé úkoly jako poznávání číslic, písmenek a barev, geometrických tvarů a zvířátek. Předškoláčci
se také mohli pochlubit básničkou nebo písničkou, kterou
se naučili v MŠ nebo doma se svými rodiči. Všechny děti byly
velmi šikovné a zaslouží si velkou pochvalu.

Ve školním roce 2016/2017 nastoupí do 1. ročníku celkem
sedm žáků, rodiče tří žáků požádali o odklad školní docházky
o jeden rok.

letová ukázka. Děti se také dozvěděly, jak se papoušci jmenují, kde žijí, čím se živí a jak se o papouška doma starat. Krásně
barevní a rozpustilí papoušci nás moc pobavili a program
se dětem velice líbil.
- Michaela Tylová -

- Mgr. Lenka Tozziová -
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vánoční nadílka ve školce
Období Vánoc je již dávno za námi, ovšem nemohu se nepodělit o zážitek, který měly děti při vánoční nadílce ve školce.
Ještě tři dny před Štědrým dnem byl Ježíšek také u nás a zanechal dětem spoustu dárečků. Rozzářené oči dětí při spatření

nadějné sportovce, připravili jsme pro děti zimní olympiádu.
Počasí nám moc nepřálo a tak jsme sportovní disciplíny plnily
v herně. Patřil mezi ně slalom, hokej, hod na cíl a chůze
na chůdách. Ač by se zdálo, že hod na cíl bude nejjednodušší,
bylo tomu právě naopak. I přes obtížná úskalí jednotlivých
sportovních disciplín děti vše zvládly na jedničku. Odměnou
jim tentokrát byl diplom za účast na zimní olympiádě .
Bruslení žáků a dětí z MŠ
Druhý únorový týden jsme završili bruslením na Zimním
stadionu v Olomouci. Pro naši školu byla rezervovaná celá
ledová plocha, takže jsme si hodinu dovádění na ledu náramně užili. Touto cestou bychom velice rády poděkovaly
p. Nevimové a p. Večeřovi za odvoz bruslí a ostatních věcí.

dárků pod stromečkem bych přála vidět každému. O rozbalování, jestli se tomu tak dalo v některých případech říkat, ani
nemluvím . Všechny děti se samozřejmě nejdříve pustily
do rozbalování největších dárků a nakonec přišly na řadu
ty nejmenší. Děvčátka se dočkala nového kočárku pro panenky a chlapci zase obdivovali velká nákladní auta. Děti mají také
novou kuchyňku s nádobím a mnoho dalších her a stavebnic
k jejich osobnostnímu rozvoji.
Zimní olympiáda
Konec ledna patřil ve školce zimním sportům. S dětmi jsme
si povídali o sportech, které znají a které v zimě provozují.
Také jsme si připomněli Zimní olympijské hry a náležitosti
s nimi spojené. Vzhledem k tomu, že máme ve školce samé
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Také děkujeme rodičům za hojnou účast, podporu naší školní akce a těšíme se na příští rok ve stejném či ještě větším
počtu.
- Adéla Stryková, DiS -
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VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 8-2015

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými stanovami
a zakladatelskou smlouvou spolku Odpady Olomouckého
kraje, z.s..



Zastupitelstvo obce odvolává v plném rozsahu plnou moc
a potvrzení o právních vztazích se společností Energie pod
kontrolou, o. p. s., IČ 29283272 (dříve Best Price Energy, o.
p. s.).



Zastupitelstvo souhlasí s přistoupením obce jako člena
spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s..



Zastupitelstvo obce schvaluje následující text jako odpověď na email společnosti Amper Market z 16. 12 .2015:



Zastupitelstvo ukládá starostovi obce předložit spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.. písemnou přihlášku do spolku.



Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje automobilu Mitsubishi L200.



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí darovací
smlouvě s Olomouckým krajem týkající se částí pozemků
p. č. 662 a 664 v k. ú. Střeň.



Zastupitelstvo obce schvaluje záměr realizace projektu
„Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém
ochrany před povodněmi pro obec Střeň“. Projekt bude
finančně zajištěn z vlastních zdrojů žadatele. Vlastní podíl
spolufinancování se předkládá ve výši min. 30% uznatelných nákladů, včetně všech neuznaných nákladů.
Zastupitelstvo
č. 11/2015.



obce

schvaluje

rozpočtové

opatření

Zasedání č. 9-2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na
rok 2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na odprodej
automobilu Mitsubishi L200 panu Janu Vavrdovi za částku
17 974,-Kč.



Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce určeným zastupitelem ve věcech projednávání územního plánu obce
Střeň i obcí sousedních.





Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z ROP na akci
Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň
ve výši 2.826.088,73 -Kč a souhlasí s použitím uvedené
částky na splátku úvěru.



Zastupitelstvo
č. 15/2015.



Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě
s panem Jiřím Mojžíšem, kterým se prodlužuje nájemní
vztah do 31. 3. 2016.



Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení nájmu na obecních
bytech o 30 % s platností od 1. 4. 2016.



Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce Střeň č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

obce

schvaluje

rozpočtové

Na základě plné moci, která byla součástí smlouvy
o energetickém poradenství a správě odběrných míst
se společností Best Price Energy, o. p. s. (později Energie pod kontrolou, o. p. s.), byla 2. 11. 2015 za obec
Střeň uzavřena nová smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny se společností Energie Pro, s. r. o.
Tato smlouva je platná, a proto nemůžeme využít vaší
nabídky.


Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Státní
pozemkový úřad o bezplatný převod pozemku p. č. 426
do vlastnictví obce Střeň.

Zasedání č. 1-2016

Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektového záměru do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2016. Předmětem projektu je komplexní úprava veřejného
prostranství obce.


Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí na pořízení
nového dopravního automobilu pro jednotku SDH do programů Dotace pro jednotky SDH obcí a Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016.



Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního bytu
o dispozici 1+1 na adrese Střeň 179/3 panu Petru Němečkovi.



Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Střeň ve výši 35 000,- Kč a pro Tělovýchovnou jednotu Střeň, o.s. ve výši 40 000,- Kč. Příspěvky budou poskytnuty na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy.



Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním
se společností Energie Pro, s.r.o. ve věci zkrácení smluvního vztahu do 31. 12. 2016.



Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkupu pozemku pod
budovou zdravotního střediska p. č. st. 187, přilehlého
pozemku p. č. 611/7 a části pozemku 611/3 (všechny uvedené pozemky jsou v k. ú. Střeň) od Povodí Moravy, s. p..



Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu místní komunikace na Štěpánov s bývalým označením III – 44619.



Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu obecních
pozemků dle přílohy „Obecní parcely dotčené hospodařením zemědělců v k. ú. Střeň“.

opatření

- Obecní úřad -
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INFORMACE Z OBCE
Poplatky za rok 2016
Poplatek za komunální odpad činí 300,-Kč/osoba/rok. Lze ho
uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách
do 31. 3. 2016 a 30. 9. 2016. Lístky na popelnice z roku 2015
jsou platné do 31. 3. 2016.
Stočné činí 1560,-Kč/osoba/rok a je možno ho uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2016 a do
30. 9. 2016.
Poplatek za 1 psa činí 70,-Kč, za každého dalšího psa téhož
majitele 100,-Kč, úhrada do 30. 9. 2016.
Poplatky je možné hradit v hotovosti na pokladně obecního
úřadu nebo bezhotovostně na účet obce: 1801698319/0800
Variabilní symboly:
- komunální odpad
1340 a číslo popisné
- stočné
číslo popisné
- pes
1341 a číslo popisné.

Přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky
elektřiny a to v čase od 7:30 do 15:30 v následujících dnech:
23. 2. 2016, 1. 3. 2016, 3. 3. 2016, 9. 3. 2016 (část obce).
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne
v pátek 8. 4. 2016 od 16:00 do 17:00 před OÚ Střeň. Odebíraný nebezpečný odpad: rozpouštědla, kyseliny, zářivky
a výbojky, barvy, laky a lepidla včetně prázdných obalů
od těchto látek, motorové oleje, autobaterie, staré ledničky
a mrazničky, staré televizory a rádia a další elektrospotřebiče.
Odebíraný velkoobjemový odpad: nábytek, výrobky ze skla,
keramiky, porcelánu, staré hadry, obuv, matrace, koberce
apod.
- Obecní úřad -

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
Osmisměrka:
ABECEDA, ANTIKVARIÁT, BOJLER, BRZDA, BŘEČŤAN, ČALAMÁDA, ČINŽÁK, DIALOG, DÍVKA, GENERÁTOR, HLUBINA, HOLKA,
HOSTINA, HOTEL, HOUKAČKA, HRANA, HROMADA, KAMENOLOM, KULKA, LÍHEŇ, MANUÁL, NESMYSL, NOTES, OMRZLINA,
OSADA, PARUKA, POHÁR, PRANOSTIKA, PŘEHLED, PŘEPRAVA,
ŠPÍNA, ŠTRÚDL, TERÉN, UBRUS, VAKCÍNA, ZÁHON, ŽELVA.
Plesová sezóna ve Střeni: (tajenka)

- Dagmar Holániková -

PLÁN AKCÍ
27. 2. 2016
12. 3. 2016

O pejskovi a kočičce (od 15:00 v KD Střeň)
Školení 1. pomoci (od 14:00 v zasedací
místnosti OÚ Střeň)

19. 3. 2016
16. 4. 2016

Dětský maškarní ples
Ukliďme Střeň a okolí (sraz v 9:00 před OÚ
Střeň)

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: 14. 4. 2016
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan a Zdenka Medvedíkovi, Mgr. Lenka Tozziová, Michaela Tylová, 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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