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OBECNÍ ZPRAVODAJ

STŘEŇ

Vychází jednou za dva měsíce

KDYŽ CHCEŠ VĚDĚT, TAK SE ZEPTEJ
Spolu s novým zpravodajem se vám do rukou dostává dotazník programu rozvoje obce. Zastupitelstvo chce znát názory občanů na různá témata života v obci
a právě za tímto účelem vznikl uvedený dotazník. Ptáme se vás občanů a pevně
věříme, že dostaneme odpovědi.
Dotazníky jsou určeny pro občany
starší osmnácti let. Proto prosíme i rodiče, aby do odpovědí v dotazníku promítali i potřeby svých dětí. Anketa je zcela
anonymní a můžete ji odevzdat do konce dubna na Obecním úřadě do zapečetěné schránky. Za odměnu obdržíte reflexní pásek (Chodci mají povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené
viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které
není osvětleno veřejným osvětlením.).
Čím více vrácených vyplněných dotazníků obdržíme, tím bude jednodušší reálné potřeby spoluobčanů zjistit.

Co se událo a co se chystá ...
Je za námi divadlo pro nejmenší
O pejskovi a kočičce, za jehož spoluorganizaci bych poděkoval členům kulturního výboru. • Dále proběhlo školení první pomoci pro zájemce z řad občanů,
které pro změnu organizoval sociální
výbor. • Hasičům patří poděkování
za zapojení se do programu Recyklujte
s hasiči (sběr elektrospotřebičů). • Za
kulturním domem je nově zatrubněný
příkop, u kterého se nacházel nebezpečný betonový základ. • Aktuálně
(s ohledem na počasí) probíhá čištění
dešťové kanalizace za Dohnalovým. •
Poděkování patří také dobrovolníkům
na fotce, kteří se zúčastnili úklidu obce
a okolí (projekt Ukliďme svět, ukliďme
Česko 2016). Velký dík rovněž náleží
sponzorovi úklidu panu Pavlu Absolonovi, který daroval velmi důležité
ochranné rukavice.

Dále vás prosíme o zhodnocení dvou
navržených variant pro možnou rekonstrukci památníku Rudé armády na návsi. Obec připravuje projekt rekonstrukce parčíku na návsi, přilehlých plotů
školy a zeleně. Náves je výkladní skříní
vesnice a zaslouží si kompletní revitalizaci. Zároveň jsme si však vědomi,
Závěrem něco málo k dotacím. Obci se
že památník a jeho podoba je pro mno- povedlo získat 450 tis. Kč. na nové hasičhé obyvatele Střeně kontroverzní téma. ské auto pro zásahovou jednotku.
Právě proto nás zajímá váš názor.
O další spolufinancování budeme žádat
ještě Ol. kraj. Celkově uvažovaná hodPo vyhodnocení dotazníků a ankety
nota investice je 900 tis. Kč. Na opravu
proběhne veřejné projednání výsledků.
dřevěného „kříže u NavrátilovéPevně věříme, že k vyplňování přistoupího“ (naproti kapličky) můžeme čerpat
te zodpovědně a zapojíte se do procesu
22 tis. Kč z Mikroregionu Litovelsko.
rozvoje obce.
- Jiří Nevima, starosta -
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
pokud nepatříte zrovna mezi alergiky, může vám
aktuálně udělat radost rozkvétající jarní příroda.
Nemyslím tím jen krásy Litovelského Pomoraví, ale
také krásy zeleně přímo v naší obci. Letos nás čeká
ještě spousta rozkvetlých stromů a kytek, které
jen podtrhují krásy přírody ve Střeni.
Zeleň není jen krása, ale také starání. To se týká
jak soukromých vlastníků, tak i obce. Obecní zaměstnanci jsou připraveni udržovat obecní pozemky stejně jako v minulém roce. Na druhou stranu
předem avizuji, že pokud chce mít kdokoli z občanů před domem na obecním pozemku „anglický
trávník“, musí počítat s tím, že přiloží ruku k dílu.
Všem občanům, kteří tak pomáhají s údržbou
obecních pozemků patří poděkování.
K poslednímu dubnu končí pracovní smlouvy
šesti zaměstnancům na veřejně prospěšné práce
(Zdenek Hanák, Josef Uvízl, Pavel Kejval, Dominik
Janeček, Filip Klášterník a Miroslav Mojžíš). Touto
cestou bych jim rád veřejně poděkoval za práci,
kterou pro obec vykonali. Od května počítáme
s nástupem čtyř nových pracovníků a od června
dalších dvou zaměstnanců (všichni na VPP – plně
hrazeno z dotačních prostředků).
S jarem přichází také čím dál častější hluk
od zahradní techniky. Touto cestou bych chtěl
požádat všechny uživatele zahradní techniky, aby
byli k sobě ohleduplní a nerušili zejména o nedělích a dalších svátcích všechny ostatní. Do teď
nebylo potřeba tuto oblast sousedského soužití
regulovat obecní vyhláškou. Osobně si přeji, aby
to tak zůstalo i nadále.
Dále bych chtěl poprosit občany, kteří využívají
kontejnerů na bioodpad, aby neplnili kontejner
velkými větvemi, které zaberou podstatnou část
objemu nádoby. Vyvážíme tak hmotou nezaplněné kontejnery (i když se obecní zaměstnanci snaží
obsah hutnit). Řešení je jednoduché: stačí větve
nadělit na menší. Občané Střeně si mohou i nadále odebírat výsledný kompost zdarma u sila
v Nákle. Při této příležitosti bych rád také poděkoval všem občanům, kteří se snaží doma biologický
odpad kompostovat. Tato varianta si totiž nevyžaduje finanční náklady ze strany obce. Na druhou
stranu stojí i nějaká koruna za to, že polní cesty,
příkopy a okraje lesů již nejsou zaplněné odpadem, jak to bývalo v minulosti.
Stejně jako minulý rok, bude po obci provedena
výsadba do truhlíků vyrobených z dřevěných klád.
Pokud by měl někdo z občanů zájem osadit si truhlík sám a celou sezónu se o něj před domem starat, může tento požadavek vznést na Obecní úřad.
Přeji Vám hezké jarní dny.
- Jiří Nevima, starosta -
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SOUTĚŽ KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2016
V roce 2016 nás čeká již páté pokračování soutěže Krásnější
Střeň. Cílem akce je opět podpořit občany, kteří přispívají
květinovou výzdobou a upravenou zelení k pěknému vzhledu
obce. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny domy
ve vesnici (hodnocena bude pouze výzdoba viditelná z ulice tzn. průčelí domů, předzahrádky, balkony a okna směřující
do ulice). Odborná komise bude průběžně hodnotit v měsících
květen - září a celkové vyhodnocení proběhne v říjnu.

Květinová výzdoba obce v podobě osazení tradičních záhonů a truhlíků z dřevěných klád bude realizována i v tomto
roce. V souvislosti s tím prosíme občany o podporu formou
darování přebytků předpěstovaných sazenic květin nebo
se obrátit na novou obecní zahradnici paní Zdenu Bursovou
(stačí přinést na obecní úřad během měsíce května). Všem
dárcům předem děkujeme.
- Jiří Nevima, starosta -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BAREVNÝ TÝDEN
Školáci se ve dnech 21. – 23. března zúčastnili jarního projektu, nazvaného Barevný týden. Mohli se vždy obléknout
do barvy příslušného dne a oblečení vždy ráno se bodovalo.
Každý den čekaly na děti obálky, v nichž byly ukryty nejrůznější úkoly a hry s jarní tematikou. Naučili jsme se také básničky
o jaru, řadily obrázky ke správným barvám, tvořily myšlenkovou mapu, počítaly kytičky, skládaly ze slov jarní pranostiky
a připomněly si jarní svátky a tradice. I v hudební výchově
se zpívaly písničky s barevnou tematikou: Sluníčko, sluníčko,
Travička zelená, Červená Karkulka a v angličtině si děti pokládaly otázku, která se týkala také barviček (What's your favourite colour?), kde pracovaly s hlavolamy, hádankami a také
vystřihovaly obrázky.

Často si pak klademe otázku: „Kde má tohle všechno počátek?“
Všichni víme, že agrese a násilí na světě existují již od pradávna. Jde o genetickou výbavu - jakýsi instinkt, který sloužil
k zachování života a k přežití. Můžeme rozlišit pozitivní agresi, kam patří například vrozená soutěživost a potřeba prosadit
se, ale také negativní agresi, což jsou naše reakce na jakýkoli
problém a stres (např. žák dostane z testu špatnou známku
a jeho reakcí, která mu stres pomůže uvolnit, je zlostné shození sešitů z lavice). Agresivita je bezpochyby součástí života
každého z nás, může být fyzická i slovní. Určitá míra agresivity
je pro život dokonce nezbytná. Není však snadné najít přijatelnou hranici, která prospěje jednomu člověku a zároveň neomezuje životní prostor ostatních lidí.
Proč právě u dětí ta agresivita roste?
Je to dáno i tím, že mnoho dětí tráví svůj volný čas u hraní
počítačových her. Mezi realitou a počítačovou hrou je velmi
tenká hranice. Ve své praxi jsem řešila mnoho případů, kdy se
dětem zcela prolnula virtuální realita se skutečností. Problém
je v tom, že děti na počítačích nehrají jen naučné hry, ale hry
plné agrese. A tímto u nich ta agresivita narůstá. Kromě počítačů ale mají vliv i média plná černé kroniky. Brzdné mechanismy jsou sníženy hlavně u dětí kolem 15 let a výše, které
často experimentují s návykovými látkami. Tím si ty brzdné
mechanismy ještě zeslabují.

Všechny děti se do projektu zapojily s velkým nadšením
a zaslouží si za plnění úkolů velkou pochvalu.
- Mgr. Lenka Tozziová -

BESEDA S POLICIÍ
Hádky, nadávky, násilí, agresivita, šikana, … Každý den jsme
svědky nejrůznějšího násilí, které v nás, ať chceme nebo ne,
zanechává svou stopu. Agresivita v naší společnosti stále více
narůstá. V poslední době se projevuje i to, že přibývá dětí
s poruchovým, agresivním chováním. Takovéto chování u dětí
vždy existovalo, ale je toho teď více. Agresivita je přirozená
vlastnost člověka, důležitá je ale správná socializace. Aby děti
věděly, co smí a co nesmí. V mnoha případech je naším zvykem říkat si, že určitý problém se nás přece dotknout nemůže.
Přesvědčujeme se, že se to sice stává, ale někde jinde, a že
zrovna my jsme vůči tomu imunní. Fakta jsou ale neúprosná
a zrovna u šikany si opravdu nemůžete být jisti, zda nepostihne i vašeho potomka. Jak je tedy možné ji rozpoznat a jak se
v takové situaci zachovat?
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Co je příčinou agresivního chování?
Když se zaměříme na dnešní společnost, zjistíme, že rodiny
již nejsou to, co bývaly dříve a ne všechny jsou úplné a harmonické a lidé se k sobě také nechovají jako dříve. Jeden závidí
druhému, ale sám svoje problémy neřeší a zajímá se hlavně
o toto jak druhému ublížit místo pomoct. Také komunikace
mezi lidmi vázne. Nemůžeme se tedy divit, že mnohé děti
nemají vytvořený jasný hodnotový systém. Nezvládají rozlišovat dobro od zla a to, co chtějí, si často vynucují násilím. Jejich
vzorem jsou místo rodičů hrdinové z televize, internetu a nebo počítačových her, kteří mají obvykle do kladného hrdiny
hodně daleko. Dětem se ale líbí, proto se s nimi ztotožňují
a snaží se je napodobovat. Velkým problémem je také nedostatek komunikace v rodinách. Rodiče mají na své děti stále
méně času a komunikace se odehrává na úrovni minimálního
počtu slov – tedy spíše příkazů, zákazů a nejrůznější pokynů,
co mají děti zvládnout. Děti jsou odkázány pouze samy na
sebe, chybí jim láska a porozumění, která se při honbě za zajištěním určité životní úrovně jaksi vytrácí.
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Společnost jako celek nevyřešíme, musíme všichni začít
u sebe. Jeden moudrý terapeut říká: když já se budu chovat
hezky ke své rodině, tak bude o něco lepší moje vesnice. Když
bude o něco lepší moje vesnice, tak bude o něco lepší i moje
země a pak i celý svět.
Vzhledem k tomu, že projevy agrese a později možné šikany
řeší různé instituce, obrátili jsme se na Policii ČR, zda nemají
pro děti preventivní program k tomuto celonárodnímu problému.
Dohodli jsme se s paní por. Mgr. Pavlou Štenclovou, že besedu uskutečníme 11. 4. 2016 v rámci ŠD. Paní Štenclová dětem pustila krátký film o šikaně a záškoláctví. Dětem po zhlédnutí ukázky, dávala paní Štenclová různé otázky a děti reago-

valy na tyto otázky a svými názory a tak si prakticky ukazovaly, co se má a nemá, co je správné a nesprávné. Vysvětlila jim,
jak se mají zachovat, co mají dělat v různých situacích, které
se jim mohou stát ve škole, doma, na táboře a v jejich volném
čase, kdo je agresor, kdo je oběť. Děti si zkoušely volání
na tísňové linky formou dané stimulované situace (zranění
kamaráda, obtěžování neznámým člověkem, ohlášení požáru
lesa aj.).

Dětem se beseda líbila a na památku namalovali pro paní
por. Mgr. Pavlou Štenclovou pěkný obrázek.
- Mgr. Alena Zatloukalová -

DEN ZDRAVÍ – ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
Ve středu 6. dubna jsme s dětmi ZŠ navštívili Střední zdravotnickou školu v Olomouci, která pořádá pro děti prvního
stupně základních škol zábavné hodiny základy první pomoci.
Děti se naučily, jak správně ošetřit krvácení, popáleniny, odřeniny a poskytnutí první pomoci při bolestech břicha. Vyzkoušely také fonendoskopy. Slyšely srdce a zvuky při polykání.
Děti byly pasovány na malé záchranáře a za odměnu získaly
diplom (a lízátko). Z hodiny odcházely s dobrou náladou
a s úsměvem na tváři.
- Michaela Tylová -
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poslední únorový pátek jsme si s dětmi nemohli nechat ujít
karnevalový rej. V tento den se školka změnila v pohádkovou
říši. Navštívili nás princezny – Sněhurka, Elsa a Anna
z ledového království, bílé paní, Pipi Dlouhá punčocha, čaro-

třením, protože knihy by měly být nedílnou součástí každého
z nás.
- Adéla Stryková, DiS. -

dějové, krteček s kočičkou a papouškem, ninjové, kovboj
a Spider-Man. Děti se postupně představily, respektive své
kostýmy, a poté jsme začali dovádět. Tančilo se na oblíbené
dětské písničky. Děti svůj taneční talent předváděly ve skupinkách, ve dvojicích i samostatně. Na závěr karnevalu proběhla
relaxace, kdy se děti vydýchaly a zklidnily celé tělo.
V polovině března se v mateřské škole uskutečnil zápis do
školky. K zápisu se dostavilo 11 dětí s rodiči, kteří měli možnost prohlédnout si interiér školky a seznámit se
s prostředím, ve kterém budou jejich ratolesti trávit čas. Některé děti okamžitě zaujaly hračky ve třídě, musely si vyzkoušet sezení u stolečků a prozkoumat veškeré šuplíky a úložná
místa.
Dne 8. 4. jsme opět navštívili místní knihovnu, která nám
byla zprovozněna i přes odlišnou otevírací dobu. Děti zde měli
vyhraněný čas na své dotazy a poté se pustily do prohlížení
knih. Mezi nejzajímavější knihy patřily různé pohádky a publikace o zvířatech. Návštěva knihovny je vždy příjemným zpes-

SRPŠ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V SOBOTU 19. 3. 2016 jsme pro naše děti i děti z blízkého
okolí připravili Maškarní ples.
Protože víme, jak moc je těžké zabavit a nadchnout děti
všech věkových kategorií na celé odpoledne, rozhodli jsme se,
že oslovíme agenturu, která má větší zkušenosti než my.
Celé roky probíhají maškarní plesy pro děti v naší obci
se stejnou agenturou a už při posledním karnevalu si někteří
stěžovali, že je to zase stejné! Rozhodli jsme se pro změnu.
Díky finanční pomoci Obce Střeň jsme si mohli dovolit oslovit
agenturu Smíšek pro děti z Olomouce.
Připravili si program, ve kterém děti s pomocí klauna osvobozovaly „Duhovou vílu“. Za různé soutěže dostávaly děti jako
odměnu barvičky a díky jim vrátily víle pestré barvy. Děti to
velice bavilo a ještě v pondělí o tom ve škole i školce se zájmem povídaly. Pro zpestření jsme letos zařadili i program
kouzelníka a žongléra. Žonglér nadchl děti malé, ale i ty větší,
kteří už chodí na ples jen kvůli tombole a provádění lumpáren.
Oslovil i dospělé, to nešlo po jeho prvních dvou vystoupení
přeslechnout. Přiznávám ovšem, že poslední (třetí) vstup
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žongléra nebyl na místě, strach na dětskou oslavu nepatří, ale
to nikdo z nás pořadatelů bohužel netušil. Původní žonglér,
který byl objednaný, onemocněl. Paní z agentury nás nechtěla
zklamat a na poslední chvíli sehnala náhradu. Tudíž nikdo
netušil, co se od něho dá čekat.
Na závěr, ale vystoupil kouzelník, který zase dětem i dospělým vrátil úsměv na tvář.
Po
ukončení
programu
jsme
losovali
z kouzelníkova klobouku a děti, které měly zakoupené losy,
odměnili dárky tak, aby si přišli na své každá holčička i chlapec.
Na závěr bych chtěla vyzdvihnout nemalou pomoc rodičů,
kteří ochotně přišli pomoci s chystáním sálu, ale také pomohli
při nelehkém úklidu po plese. Bohužel nám chodí pomáhat
neustále jedni a ti samí rodiče. Jako by se to ostatních ani
netýkalo a to tu máme ve škole i školce dětí až až. Proto chci
zdůraznit, že si jejich pomoci neskonale vážíme a jsme za ni
vděčni. Sami bychom to zvládali horko těžko.
Proto Vám všem patří velké DĚKUJEME!!!
- Za výbor SRPŠ Franková Zuzana -
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SRPŠ … SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY …
… je spolek, ve kterém je součástí každý, kdo pravidelně platí
jednou ročně příspěvky SRPŠ. Tudíž je to každý z nás rodičů,
jehož děti navštěvují místní školu a školku. Výbor SRPŠ je skupinka těch rodičů, které si rodiče odhlasovali na začátku školního roku na třídních schůzkách.
Příspěvky nejsou povinné, ale rodiče potom musí počítat
s tím, že se jejich dětí nebudou týkat veškeré výhody, které
SRPŠ dětem poskytuje (finanční příspěvky na dopravu na výlety, na dopravu na plavání/ Mikulášské a velikonoční balíčky/
vánoční dárky ZŠ a MŠ/ dárky dětem, které odchází z MŠ a ze
4.ročníku/).
Je čistě na rodičích, jestli budou součástí spolku nebo ne!
Proč to vlastně všechno píšu?
Nejednou jsem se setkala s názory rodičů ve smyslu … proč
nás to SRPŠ zase s něčím otravuje … proč zase chtějí peníze …
proč jim máme pořád s něčím pomáhat, když my po nich nic
nechceme? Na tohle všechno je jednoduchá odpověď ... NAŠE
DĚTI.
Vše co děláme, děláme jen pro ně. Neděláme všechny naše
akce proto, abychom se snad předvedli jak si mnozí myslí,
nebo že snad nemáme co dělat?! Chodíme do práce jako
ostatní, máme rodiny a svých starostí až dost, ale děti si naši
pozornost přece zaslouží a ne jenom ty naše doma. V dnešní
době počítačových her, tisíce televizních pořadů a všech možných internetových vymožeností, je těžké děti zaujmout
„obyčejnou hrou venku“. Přesto se o to aspoň malinko snažíme, aby mohli být jednoduše spolu. Užít si smích, čerstvý
vzduch a radost. Aby zažily něco společně a na vlastní kůži, ne
jen virtuálně! Zkrátka aby měly jednou na co vzpomínat!

Stojí nás to dost sil vymýšlet pokaždé něco trochu jinak, aby
se děti pobavily. Proto chci v první řadě poděkovat všem, kterých se to minulý rok a letos bezprostředně týká. A to je výbor
SRPŠ ve složení - manželé Mikulkovi, Šárka Nejedlá a Kateřina
Tichá.
Dál patří velké díky bývalému SRPŠ, protože zažívali čtyři
roky to, co my teď a můžete mi věřit, že to není nic jednoduchého. Také děkujeme všem těm rodičům, kteří nám ochotně
chodí pomáhat s přípravami a s úklidem ve svém volném čase. Velké díky patří Obci Střeň, SDH Střeň a TJ Střeň, kteří nám
ochotně pomáhají při všech našich akcích. A v neposlední
řadě děkujeme všem zaměstnancům školy a školky kde máme
velkou pomoc a podporu.
Na samý závěr bych vás všechny chtěla požádat o shovívavost, protože se opravdu snažíme, ale také jsme jen lidi. Děláme chyby jako vy všichni, jenže … kdo nic nedělá nic nepokazí!!!
Vzhledem k tomu, že příští rok bohužel přijdeme o dva členy
výboru SRPŠ, budeme moc rádi, když se k nám přidají ti rodiče, kteří by nám rádi pomohli s organizací našich akcí a donesou mezi nás nové nápady. Kdo by měl zájem, může se hlásit
ve škole nebo na e-mailové adrese: srpsstren@seznam.cz.
- Za výbor SRPŠ Franková Zuzana -

Na webových stránkách školy máme nově novou záložku,
kde najdete všechny informace o tom, co SRPŠ dělá a co připravuje. Veškeré kontakty a nově i naši e-mailovou adresu.

MUDR. ANDREA ADAMCOVÁ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali v anketě ordinace
roku. Díky Vám jsme se umístili na třetím místě v Olomouckém kraji.
Vaší podpory si velmi ceníme.
- MUDr. Andrea Adamcová, Dagmar Holániková -

OZNÁMENÍ PRO PACIENTY
V dubnu ve dnech 18.-22. 4. 2016 plánuje MUDr. Adamcová
dovolenou. Sestra Dagmar Holániková bude v ordinaci v Nákle

ve dnech pondělí + středa + pátek v čase 7,00 - 10,00.
Akutní případy ošetří v dopoledních hodinách:
MUDr. Helena Stárková, Foerstrova 33 /U Panoramy/
tel.: 585 416 355
V květnu plánovaná dovolená ve dnech od středy 11. 5.
do pátku 13. 5. 2016.
Žádáme pacienty, aby si včas zajistili pravidelně užívané
léky.
- MUDr. Andrea Adamcová -

INFORMACE Z OBCE
Sbor dobrovolných hasičů provede v sobotu 23. 4. 2016
v 10.00 hod. sběr starého železa po obci. Z důvodu možného
zcizení přichystejte železo až v den sběru.

ZENÍ: ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky,
brusky apod. Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, mobily.

Sběr elektrozařízení v rámci projektu Recyklujte s hasiči pokračuje - SDH Střeň oznamuje, že každou sobotu se za kulturním domem vždy v 10 hodin bude konat SBĚR ELEKTROZAŘÍ-

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.
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- Obecní úřad -

Obecní zpravodaj vydává: Obec Střeň, Střeň 19, 783 32 pošta Náklo, IČ: 47997265, Email: obec@stren.cz, www.stren.cz, Tel./fax: 585 386 835

Obecní zpravodaj Střeň 2/2016

TJ STŘEŇ
NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2016
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA STŘEŇ, z.s.
VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE
NA 17. ROČNÍK
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE - STŘEŇ CUP 2016
RÁZ
SPORTUJ, ZPÍVEJ, PIJ A SKVĚLE SI ŽIJ
MÍSTO KONÁNÍ - ZA KULTURÁKEM VE STŘENI
HRACÍ POVRCH - ASFALTOVÝ SUPREEM
KDY – V SOBOTU 14. května 2016 v 08,30 hod. prezentace 8,00 - 8,30
STRUČNÁ PRAVIDLA: SLOŽENÍ MUŽSTVA (3 + 1), startovné
50 Kč/osoba, bude použito na ceny, jinak si každý účastník
hradí vše sám.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PO CELÝ DEN, NA SÁLE - PÍVO,
KÓŘO, SÓDO A PAPU - POCHOUTKY Z UDÍRNY

HRÁT SE BUDE NA 1 VÍTĚZNÝ SET (DO 15-TI BODŮ, POPŘ.
DLE DOMLUVY)

PEČENÉ MAKRELY A MOŽNÁ NÉCO NAVÍC

ČTVRTFINÁLE, SEMIFINÁLE, O 3. MÍSTO A FINÁLE NA 2 VÍTĚZNÉ SETY DO 15-TI BODŮ

TAK PŘIJĎTE A PROŽIJME SPOLEČNĚ KRÁSNÝ SPORTOVNÍ
A TÉŽ KULTURNÍ DEN ...

HRACÍ SYSTÉM - DLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH MUŽSTEV A DLE
ČASOVÉ DOSTUPNOSTI
(cena chvostíka, čtvrtfinále, semifinále, cena pro borce a cena
pro démony)

PROTOŽE ...
PO CELOU DOBU A V KRÁSNÝCH VEČERNÍCH CHVILKÁCH
NÁS PŘÍJEMNÝMI TÓNY BUDE PROVÁZET
DJ DAVE

PRVNÍ TŘI MUŽSTVA - CENY, PŘEDÁNÍ CENY ÚTĚCHY

- Jaroslav Havlíček -

KONTAKT NA POŘADATELE (PŘIHLÁŠKY, BLIŽŠÍ INFORMACE): Jarda „doktor“ Havlíček, TEL: 607 210 574,
MAIL: doktor.sport@seznam.cz

PŘÍRODA OČIMA MILOSLAVA ŠČUČKY
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Před časem jsem se potkal s bývalým občanem Střeně panem Miloslavem Ščučkou, jehož koníčkem je focení přírody.
Domluvili jsme se na spolupráci a vznikl tak projekt na pokračování, ve kterém budeme postupně představovat jeho tvor-
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bu (zejména krásy přírody kolem Střeně). Stejně jako všechny
příspěvky ve zpravodaji, je i tato aktivita bez nároku na honorář a tak bych chtěl Milošovi alespoň veřejně poděkovat.

- Jiří Nevima -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA:
AGENTKA, AUTORITA, BÁSEŇ, BIATLON, BLESK, BUNDA, ČINČILA,
DETEKTIVKA, DOTEK, DRUHÁK, EVIDENCE, EXTRÉM, FARÁŘKA,
FIRMA, GALUSKA, HMOTA, CHATA, KABÁT, KVÁDR, LEKNÍN, METEORIT, MIGRÉNA, NABÍDKA, OBRUBNÍK, PASEKA, PEŘINA, PODKOVA, POTVORA, PRAČKA, PŘEDSÍŇ, ROHLÍK, ROLÁDA, ŘÍČKA,
SAMIČKA, SAUNA, SKLADBA, SRNKA, STANICE, ŠKOLÁK, TOTEM,
ÚLEVA, VALČÍK.
Dobrovolná akce ve Střeni: (tajenka)

PRO DĚTI:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

… (Sciurus Vulgaris) je středně velký hlodavec obývající široké území od západní Evropy až po východní Asii. V České republice žije v lesích všech typů, parcích,
alejích a zahradách. Je to chráněný a ohrožený evropský druh.
… dorůstá do výšky 19 až 23 cm a váží mezi 250 až 340 gramy. Huňatý ocas, který napomáhá udržovat rovnováhu při lezeních a skoc ích na stromech, je 14,5 až
20 cm dlouhý. Charakteristickým znakem pro … jsou střapce chlupů na ušních boltcích. Má ostré a zakřivené drápky, které pomáhají při lezení po větvích stromů. V Česku se nejčastěji vyskytuje červená a černá forma zbarvení srsti.
… žije až na období rozmnožování samotářským způsobem života v dutinách stromů, někdy i na tlustších větvích v hnízdě ve tvaru kukaně z mechu a listí. Živí se
semeny šišek, houbami, ptačími vejci, oříšky i čerstvou mízou. Samička může vrhnout mladé i dvakrát do roka, obvykle po 3 až 4 mláďatech, která se rodí téměř
holá a dospívají po 8 až 10 týdnech života. Do této doby jsou kojena.
Text zdroj: wikipedie.cz, obrázky zdroj: google.cz

- Dagmar Holániková -

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 16. 6. 2016
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Lenka Tozziová, Alena Zatloukalová, Michaela Tylová, Adéla Stryková, Zuzana Franková, Jaroslav Havlíček,
Andrea Adamcová, 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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