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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

DĚNÍ VE STŘENI
Přelom jara a léta ve Střeni byl ve znamení několika událostí, o které bychom se
s vámi (občany) rádi podělili. Chystají se také novinky, které chceme našim občanům prezentovat. Jednoduše řečeno: Informovanost a komunikace s občany je
pro zastupitelstvo a Obecní úřad velkou prioritou.
S minulým číslem zpravodaje jste obdrželi dotazník Programu rozvoje obce
Střeň na roky 2016 - 2024 spolu s anketou k nové podobě pomníku Rudé armády (na návsi). Veřejná prezentace výsledků proběhla 16. června 2016 (k dispozici na webových stránkách obce
a v aktuálním čísle zpravodaje).
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dětí, z toho tři děvčata a tři kluci. Dětem
přejeme hodně zdraví, štěstí a život plný
lásky a radosti.
S nadcházejícím letním počasím jsou
spojeny také bouřky a jedna z nich naši
obec výrazně potrápila. Po zásahu jednoho z rodinných domů se dostalo výrazné přepětí také do rozvodů obecního
rozhlasu a vyřadilo na několik dnů naši
rozhlasovou ústřednu. Vyhořelé komponenty se podařilo vyměnit (nahradit)
našemu zaměstnanci panu Marku Lenikusovi ve spolupráci se servisním technikem panem Navrátilem z Olomouce.
Oběma patří velké poděkování. O této
události
dokonce
vyšel
článek
v novinách, na základě kterého se nám
ozvali další lidé s nabídkou pomoci.
V souvislosti s tím bych rád připomněl,
že máme opět zažádáno o nový bezdrátový rozhlas (první žádost byla zamítnuta).

Výsledek ankety k podobě pomníku
Rudé armády je podnětem pro aktuální
rozhodování zastupitelstva obce. Projektová dokumentace bude realizována
ve variantě 2 (zkrácená verze), bez paprsků (oproti původnímu návrhu). Všichni zastupitelé si plně uvědomují, jak
složité téma rekonstrukce památníku,
resp. nové výsadby je. Zároveň je potřeba zdůraznit, že se jedná o rekonstrukci
(opravu), která nemá za cíl jakkoliv
zkreslovat historii. Osobně odmítám
zpolitizování opravy a těším se na nově
rekonstruovaný park, který bude daleko
důstojněji reprezentovat vzpomínku na
Tradičním oříškem pro obec je obsazoobdobí osvobození před útrapami
vání pozic obecních pracovníků na veřej2. světové války.
ně prospěšné práce. V aktuální sezóně
Život není jen minulost, ale také sou- (5/2016 – 4/2017) jsme si dali s úřadem
časnost a děti jsou naše budoucnost. práce za cíl vytvořit šest pracovních
V neděli 8. května 2016 proběhlo v zase- míst. V této chvíli máme stav naplněný
dací místnosti Obecního úřadu ve Střeni (čtyři ženy, dva muži), ale upřímně řečeslavnostní vítání nových občánků do no k tomu vedla cesta velmi trnitá.
naší obce. Bylo přivítáno celkem šest Vhodní uchazeči splňující dotační pod-

polovina roku 2016 je za námi a nadchází čas
letních dovolených. Děti se už nemohou dočkat školních prázdnin spojených se spoustou
nových zážitků. Současná doba však nahrává
stále živelnějšímu životnímu stylu založenému na rychlém toku informací. Vše, co se
děje kolem nás, má svá pozitiva i negativa
a je jen na nás, jak pružně dokážeme reagovat a příležitosti využívat. Na druhou stranu
jsme si vědomi, že uspěchaná doba může pro
některé, zvláště pak pro seniory, znamenat
stres, se kterým se jen těžko vyrovnávají.
Každý z nás něco umí, resp. něčemu rozumí
a může být druhému nápomocen. Tak si prosím pomáhejme mezi sebou a nezapomínejme na dříve narozené - na své rodiče a prarodiče. Vychovali nás a zaslouží si minimálně
vrátit péči, se kterou se o nás starali a mnohdy i pořád starají.
V květnu jsem obdržel od paní ředitelky
Mgr. Lenky Tozziové vzdání se místa ředitelky
ZŠ a MŠ Střeň k datu 31. července 2016. Přiznám se, že to pro mě osobně bylo velké
a nemilé překvapení. Na druhou stranu rozumím důvodům, které k tomu paní ředitelku
vedou. Sám jsem si na vlastní kůži (v pozici
zástupce ředitele střední školy) vyzkoušel
jaké to je, věnovat se výuce, školní administrativě, personálním a provozním problémům
školy. Na základě tohoto podnětu bylo vyhlášeno konkurzní řízení na nového ředitele
školy. Ke stanovenému datu 15. června 2016
se bohužel nepřihlásil žádný uchazeč. Po projednání konkurzní komisí bude vyhlášeno
další kolo, kde se budeme snažit v co nejkratší době vybrat nového ředitele. Tímto bych
chtěl také vyzvat občany, aby co nejdříve
informovali obec o případných možných kandidátech na tuto pozici. Paní ředitelce
Mgr. Lence Tozziové bych chtěl jménem občanů poděkovat za velký kus práce, kterou
odvedla pro naši obec, resp. několik generací
dětí. Ať už bude působit nadále u nás nebo
kdekoli jinde, přál bych jí radost
z pedagogické práce, štěstí v osobním životě
a samozřejmě pevné zdraví.
Vám bych vážení občané popřál hezky prožité letní dovolené. Nezapomínejte na své
zdraví a na své blízké. Cennější hodnoty
v lidském životě jen těžko najdeme.
- Jiří Nevima, starosta -
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mínky úřadu práce nejsou (nízká nezaměstnanost a striktní
dotační pravidla). Naproti tomu nemůžeme na VPP opakovaně zaměstnávat prověřené pracovníky z naší obce. Pokud bude situace na trhu práce pokračovat, bude nutné vstoupit do
jednání s ÚP o dotačních podmínkách (spolupráce se starosty
okolních obcí).

vrtulníkovou aplikací je to 20 hektarů za 20 minut (jeden cyklus - přistání, naložení ledových krup, vzlet, aplikace, návrat
na místo naložení). Sdružení obcí Litovelska počítá se spoluprací s uvedenou společností minimálně na úrovni výměny

Po malým krůčcích pokračuje také aktivita vedoucí k efektivnější kontrole komářích kalamit na Litovelsku. Ve dnech
7. a 8. června 2016 proběhla exkurze zástupců osmi obcí
(Litovel, Červenka, Mladeč, Bílá Lhota, Náklo, Příkazy, Pňovice,
Střeň) pod vedením Dr. Retticha ze Státního zdravotního ústavu (Praha), s cílem seznámit se s technologiemi vhodnými pro
likvidaci komářích kalamit. Zástupci obcí navštívili německé
město Speyer, kde sídlí nezisková společnost KABS (místní
akční skupina pro boj s komáry). V rámci exkurze byl představen komplexní systém vedoucí ke kontrole komářích kalamit,
ve kterém jsou dále angažovány soukromé společnosti (viz
obrázky - výroba ledových krup, vrtulníkové technologie)

zkušeností v boji s komáry. V blízké době je naplánována
schůzka se zástupci Univerzity Palackého (Přírodovědecká
fakulta), kde bude prezentován německý systém boje proti
komářím kalamitám. V rámci této schůzky budeme žádat
kompetentní pracovníky univerzity o spolupráci na projektu
pravidelného monitorování komářích líhnišť (přesná poloha,
výskyt larev - počet, stádium vývoje, kontrola po provedené
aplikaci). Pozitivní je, že se v této složité a zejména finančně
nákladné záležitosti začínají „hýbat ledy“ a meziobecní spolupráce může vést ke zlepšení stavu pro občany zasažených
lokalit.

a univerzity (monitoring komářích líhnišť). Společnost KABS se
stará o kontrolu území toku řeky Rýn, které má na délku více
než 150 km. Záplavy jsou v této oblasti několikrát ročně a bez
systému protikomářích opatření by byl život pro občany
v uvedené lokalitě velmi problematický. Pro základní představu srovnání technologií lze uvést, že v minulém roce jsme aplikovali pozemně 6 hektarů plochy za 2,5 dne, kdežto uvedenou
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Novinkou v oblasti odpadového hospodářství ve Střeni je
nádoba na použité jedlé oleje a tuky (plastová popelnice
s vhozem - viz obrázek) umístěná u obecních bytů Na Trávníku
(u parkoviště naproti RD Večeřových). Do uvedené nádoby
patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností (např.
fritovací oleje a ztužené jedlé tuky). Do nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové…). Tuky a oleje
vhazujte do nádoby pouze v uzavřených PET lahvích! Předejdete tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení. Uvede-
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ná služba nahrazuje dva nevzhledné a poškozené sudy umístěné u obecních bytů Na Trávníku.

Další aktivita, která stojí za zmínku, je 2. místo ve fotosoutěži Ukliďme Česko (kategorie Kuriozity). Na obecní fotografii je
vyobrazena nalezená zavařovací sklenice, z níž vyrůstá Orsej
jarní. Všem hlasujícím přes Facebook, kteří podpořili uvedenou fotografii, děkujeme a těšíme se na další ročník úklidové
akce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním obecním spolkům (TJ Střeň, SDH Střeň, SRPŠ, Senior klub, Volejbal - group,
Streetball Střeň, Šipkaři Střeň a Tenis Střeň) za jejich aktivity
při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.
- Jiří Nevima, starosta -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
chtěla - čarodějnic
Pálení
Dne 29. 4. se naše škola proměnila ve starý hrad Košťatov,
do kterého se slétli čarodějové a čarodějnice ze širokého okolí. Když prozradili svá jména, pochlubili se Velké Bertě a Elvíře,
jak umí létat na koštěti. Pak už zbývalo jen vyplnit čarodějnické průkazky a pustit se do plnění úkolů: hod koštětem, hod
žábou, čarodějnické příklady, čarodějnické domino, zaříkávadla apod. Po vydatné svačince se děti vydaly předvést své
masky do průvodu obcí.

Když jsem před téměř třiceti lety ukončila studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a nastoupila jako nadšená učitelka na 1. stupni ZŠ, chtěla jsem se aktivně věnovat dětem
a jejich výuce. Jak víte, většinu své pedagogické praxe jsem
absolvovala ve Vaší, dovoluji si říct naší vesnici, jelikož zde
působím již více než dvacet let, a zde se mi splnil můj sen.
Vytvořila jsem zde školu, do níž chodí děti rády, je zde skvělý
pedagogický sbor, který vytváří ve škole pozitivní atmosféru
a organizuje pro žáky spoustu aktivit ve svém volném čase.
Nyní u mě nastal čas pro změnu, chtěla bych být především
učitelka, věnovat se dětem a připravovat pro žáky zajímavou
a motivující výuku.
Práce ředitelky mi to neumožňuje, jsem zavalena papírováním, administrativou, jednáními a řešením problémů. Chci se
vrátit ke svému poslání - k dětem a k učení.
Proto jsem se rozhodla udělat změnu a k 31. 7. 2016 se
vzdávám funkce ředitelky této školy.

- Mgr. Lenka Tozziová -

Vzdání se místa ředitelky školy
Vážení rodiče, ráda bych Vám prostřednictvím obecního
zpravodaje předala informaci o svém ukončení pracovního
poměru v ZŠ a MŠ Střeň.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům a zastupitelstvu obce za podporu mé práce i celé školy. Vážím si ochoty
rodičů, kteří se aktivně zapojovali do organizace školních akcí.
Především bych chtěla ocenit práci svých kolegyň i všech zaměstnanců školy, kteří často ochotně pracovali nad rámec
svých pracovních povinností.
Pevně věřím, že toto mé rozhodnutí pochopíte a přijmete.
Střeňské škole přeji stále spokojené žáky, pedagogy i rodiče.
- Mgr. Lenka Tozziová -
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Besídka pro maminky
Každoročně si děti připravily pro maminky k jejich svátku
vystoupení plné písniček, básniček, pohádek a scének. Starší
žáci předvedli a zazpívali písničku o hudebních nástrojích

výcviku na dětském dopravním hřišti. Dne 1. 6. 2016 jsme se
s žáky 4. ročníku zúčastnili výcviku na dopravním hřišti
v Litovli. Žáci si výcvik velmi užili - zejména praktickou část,
kde mohli jezdit po dopravním hřišti na kole již podle dopravních pravidel, která se naučili v teoretické části dopravní výchovy. Během školního roku nás přímo v naší škole ve Střeni
navštívila paní lektorka, která nás provedla teoretickou částí
dopravní výchovy. Tato aktivita byla právě 1. 6. 2016 zakončena zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspěli v závěrečném testu
a jízdě po dětském dopravním hřišti, získali tzv. ,,Průkaz cyklis-

ty“, na který se velmi těšili. Z naší školy uspěli všichni žáci.
Velice nás to těší, že jsou tak šikovní.   
- Michaela Tylová -

Mateřská škola
v anglickém jazyce s pohybovým doprovodem. Ve svém podání představili také známou skupinu ABBA, kterou si velmi užívali. Předvedli také písničku Kytičky pro maminku, kde využili
i schopnost doprovázet zpěv hudebními nástroji. Společně
všechny děti na závěr besídky rozdaly dárečky svým maminkám, které je jistě mile potěšily. 

Dne 21. 4. proběhl ve škole hudební pořad s názvem „Šel
tudy, měl dudy“ pod vedením učitelů Základní umělecké školy
ze Žďáru nad Sázavou. V průběhu tohoto programu se dětem
představilo 18 hudebních nástrojů – dudy, flétny, klarinet,
saxofony, kytara, bicí, heligonka, violoncello a další. Žáci základní školy a děti mateřské školy se měli možnost do programu zapojit a to formou hádání daných nástrojů, hádání zvuků
nástrojů, poznávání známých melodií atd.

Průkaz cyklisty 4. ročník ZŠ Střeň
Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity
v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně
vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do

Dubnový konec týdne patřil jak jinak než čarodějnicím.
V tento den převládala černá barva a škola se rázem proměnila ve strašidelnou. Děti postupně představily své kostýmy
a poté jsme se vydali na průvod obcí.
výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni. Ministerstvo dopravy – BESIP usiluje o co možná
největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích. Dopravní výchova se skládá
z 5 hodin teoretické výuky, kterou děti mohou absolvovat
s lektorem dopravní výchovy přímo ve škole nebo na dopravním hřišti. Následuje dalších 5 hodin věnovaných praktickému
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Vítání občánků letos připadlo na neděli 8. 5., tedy na Den
matek. Vybrané děti ze školky pilně nacvičovaly pásmo básniček, kterými tento den zahájily. Velké díky proto patří jak dětem, tak jejich rodičům, kteří své ratolesti na Vítání občánků
doprovodili a básničky s nimi ve svém volnu trénovali.

V pondělí 6. 6. jsme měli domluvenou návštěvu u pana Pfofa a jeho králíčků. Letos jsme s dětmi bohužel viděli pouze
2 králíky, ale i tak se děti těšily. Děti si je mohli pohladit a také
je nakrmit. Tato návštěva se pomalu, ale jistě stává tradicí
a proto se těšíme na další návštěvu. Tímto p. Pfofovi děkujeme.
Jako každým rokem si děti z mateřské školy připravily besídku ke Dni matek. Uskutečnila se ve čtvrtek 12. 5. a byla pojatá
v netradičním stylu. Letos jsme se s dětmi vydali do Vesmíru,
takže jak již název napovídá, byla to vesmírná besídka. Před
samotnou besídkou jsme si s dětmi o Vesmíru povídali, vytvářeli jsme planety a raketu, malovali na plátno, zpívali, učili se
básničky, tančili a hráli různé pohybové a didaktické hry. Vesmír je u dětí velmi oblíbený a nacvičování na besídku je bavilo.

Jelikož se nezadržitelně blíží prázdniny, seznámím Vás s plánovanými akcemi do konce školního roku.
Ve čtvrtek 23. 6. se s dětmi chystáme na školní výlet, který
jsme letos naplánovali do Těšíkova. V Těšíkovské bydlině bude pro děti přichystaný program s názvem „Čtyři živly“. Děti
zde budou rozdělené do 4 skupin a formou hry a prožitku se
seznámí s živly (země, oheň, voda a vzduch). Tento program
podporuje všestranný rozvoj dětí, rozvíjí představivost, kreativitu a zdravé vztahy k sobě navzájem, k sobě samým i přírodě.
Děti byly rozdělené do 4 skupin (planet) a každá byla tématicky odlišná – planeta květin, zvířátek, dětí a indiánů. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat rodičům dětí, kteří si dali tu
práci a vymysleli pro své děti kostým k dané planetě.
Květen jsme završili tzv. „pochoďákem“. Ráno jsme s dětmi
vyrazili na pochod lesem a cestou jsme pozorovali přírodu.
První zastávka byla u starého dubu, kde jsme se nasvačili
a nabrali síly na další cestu. Cílem pochodu bylo hřiště, na
kterém se děti vyřádily. Poté jsme opět sbalili své batůžky
a vyrazili na zpáteční cestu do školky. Děti byly úžasné, i ti
nejmladší takto dlouho cestu ušly bez připomínek. Tyto výlety
plánujeme zařadit častěji, jelikož je to zdravé pro duši i tělo
a dětem se lesní pochod líbil.

Následující čtvrtek 30. 6. proběhne pasování předškoláků na
školáky. Za příznivého počasí se pasování uskuteční na školní
zahradě.
Den poté, tedy 1. 7. se uskuteční nocování ve školce pro
předškoláky, kde budeme s dětmi hrát hry dle jejich přání,
povídat si a touto cestou se s nimi rozloučíme.
Prázdninová provozní doba MŠ:
1. 7. - 8. 7.
otevřeno (5. 6. a 6. 6. státní svátek - zavřeno)
11. 7. - 24. 8.
zavřeno - prázdniny
25. 8. - 31. 8.
otevřeno
od 1. 9.
běžný provoz MŠ
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY!
- Adéla Stryková, DiS. -
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Den Země 22. dubna
Den země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem.
Stanovení termínu tohoto svátku vychází
z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen).
Den země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný
svátek Země. Od roku 1990 k se oslavám dne Země přidala
i Česká republika. 22. duben je věnovaný planetě Zemi ať už
smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války
(které po Zemi stále jsou). Cílem moderních oslav dne Země je
upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí,
a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních
řešení těchto problémů.

22. dubna jsme se v naší škole také zapojili do projektu „Den
Země“. Pro děti jsme připravili úkoly zaměřené na ekologii
a ochranu přírody. Tyto úkoly plnily děti ve třídě do svých sešitů „Soviček“ a „Sluníček“. Správné třídění odpadu si děti vyzkoušely na interaktivní tabuli, kde na internetových stránkách www.tondaobal.cz je program určený k tomuto tématu.
Ve ŠD jsme se v tomto roce zaměřili na přírodu a ochranu
přírody. Domluvili jsme se zástupcem Lesů ČR, panen O. Do-

stálem na besedě pro děti nazvanou „O lese v lese“. Tato beseda byla rozdělena na 3 etapy. 1. etapa (4. 2. 2016)
a 2. etapa (4. 3. 2016) se uskutečnily ve třídě a termín poslední etapy byl domluvený na 22. 4. 2016 k projektu „Den Země“
a uskutečnil na fotbalovém hřišti.

Děti se při těchto besedách dověděly o lese různé zajímavosti jak o floře, tak o fauně v našem okolí a besedy se jim
velice líbily.
- Mgr. Alena Zatloukalová -

SRPŠ
Pálení a rej čarodějnic
Jako již tradičně jsme navázali na čarodějnický program školy i školky a uspořádali jsme dětem „Pálení a rej čarodějnic“.
Všechny jsme pozvali dne 29. dubna odpoledne za kulturní
dům, kde si děti i dospělí opekli buřtík, zasoutěžili si a poslechli si pěknou muziku. Ve večerních hodinách jsme společně spálili velkou hadrovou čarodějnici.

Děkujeme rodině Tiché za poskytnutí dřeva na hranici
a opékání buřtů. Buřty a pitíčko od nás dostaly děti zdarma.
Myslím, že to bylo pro všechny příjemné odpoledne.
- za SRPŠ Franková Zuzana -
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Dětský den aneb odpoledne se zvířátky
V sobotu 28. května jsme připravili pro naše děti Dětský den.
Tentokrát jsme se snažili zaměřit vše na zvířátka a domácí
mazlíčky na hraní.

Děti mohly při soutěžích vyzkoušet jak „hovnivál“ valí svoji
kuličku, jak chytit zlatou rybku, nakreslit kozu jedním tahem,
nakrmit krávu Vendelínu nebo závodit ve zvířecím sprintu.
Na sále byla připravena výstavka s kvízem domácích mazlíčků, za kterou moc děkuji paní Ireně Drozdové, která se toho
ujala odpovědně a s nadšením. Také si mohli všichni návštěvníci prohlédnout výstavku lebek zvířat od hada až po divoké
prase, které nám s ochotou zapůjčil z muzea pan Dominik
Elgner. Patří mu naše velké díky.
Ovšem největším lákadlem byl pro děti malé i velké skákací
hrad, ve kterém řádily až do večerních hodin.
Příjemnou atmosféru zajistila country skupina W&S Band
z Krčmaně. Děkujeme!

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s organizováním, obsluhou a dozorem na stanovištích.
- za SRPŠ Franková Zuzana -

SENIOR KLUB
Co děláme v Klub seniorů ve Střeni
Letošní jaro se ukázalo jako velmi příjemné s pěkným počasím. A tak také nás seniory to vytáhlo ven. Nejdříve jsme si
vyslechli přednášku p. Kráčmarové o orthopedických pomůckách. Dozvěděli jsme se, co dělat, aby nám naše postarší nohy
trochu lépe šlapaly. Dokonce jsme si všechny předvedené
pomůcky, kterých nebylo zrovna málo, mohli vyzkoušet a též
přímo na místě zakoupit. Drahé nebyly, tak se nám dobře kupovalo. V další odborné přednášce „Jak žít se zapomínáním“
nás paní Jabůrková z centra „Pamatováček“ poučila o Alzheimrově a Parkinsonově chorobě a v důsledku těchto nemocí
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o posupující demenci. Při povídání o Číně, Zakázaném městě
a Velké čínské zdi jsme se rozhodli, že už musíme někam ven.
Do města Kunína, které je spíše známé mléčnými výrobky
než zámkem, jsme si 24. května vyjeli autobusem. Prohlédli
jsme si nově opravený zámek, náležející k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy.
Byl vybudovaný začátkem 18. století pro hrabata
z Harrachu. V zámku na přelomu 18. a 19. století byl zřízený
jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední
Evropy, jehož žákem byl pozdější Otec vlasti a velký český
historik František Palacký. Nový Jičín a Zbrašovské aragonito-
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fonů v Tesle a právě tyto dvě expozice jsou od letošního března nainstalovány tam na půdě muzea.

vé jeskyně nám zpříjemnily celé následující odpoledne. Na
výletě jsme nezvládli unikátní kousek přírody nedaleko města
Hranic. Tou je Hranická propast, u níž doposud bylo dosaženo
hloubky 442,5 m a propast je prozkoumána do hloubky 160 m
pod hladinou moře. Určitě se k propasti pojedeme v nejbližší
době ještě podívat.
Jak jsem uvedla v úvodu, pěkné počasí nás vytáhlo ven. Na
Medarda nepršelo a počasí nám přálo pro vyjížďku na kole
chráněnou krajinnou oblastí „Litovelským Pomoravím“ do

Závěrem jsme si přímo v sále muzea vypili šálek výborného
kafíčka.

muzea v Litovli. Byli jsme mile překvapeni expozicí o kávě.
Moc zajímavě a pěkně naaranžované. Přečetli jsme si i jednu
z legend o kávě a tak i vy si ji tady přečtěte, ale nejdříve si tu
kávičku ke krátké story uvařte:
První údaje o kávě jsou provázeny legendami a pověstmi. Asi
nejvíce tradovanou je pověst o rozdováděných kozách, které
patřily pastevci jménem Chaldi. Ten pozoroval své stádečko
koz a nemohl přijít na to, proč jsou najednou tak neobvykle
veselé a bujaré. Zvědavost mu nedala a vysledoval, že kozy
objevily neznámý keř a spásají jeho plody. Ochutnal je tedy
také a sám na sobě pocítil jejich povzbuzující účinky. Pravidelným žvýkáním těchto plodů zaháněl únavu a pocit spánku.
Časem se svěřil se svým tajemstvím opatovi z nedalekého kláštera. Ten pastevci nevěřil a bobule, které od něho dostal, odhodil do ohně. Žár uvolnil kávové aroma a zvědavý opat je
vyhrabal z ohně. Pak je zkoušel vařit ve vodě a nápoj, který
vznikl, začal pít. Když sám na sobě vyzkoušel jeho povzbuzující
účinky a jeho unavená mysl až zázračně pookřála, postaral se
o rozšíření kávového nápoje mezi mnichy v klášteře. Těm káva
umožňovala zvýšit bdělost mezi nekonečnými modlitbami.
V muzeu jsme dále navštívili dvě nové expozice v nově rekonstruované půdní nadstavbě. Pro toto město je charakteristická osobnost Gustava Frištenského a dřívější výroba gramo-
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Ke dni matek dne 12. května uspořádal Magistrát města
Olomouce pro seniory Olomouckého kraje taneční veselici ve
Floře pavilonu A. Veselice se zúčastnilo přes 600 seniorů.
Už se těšíme na další společnou akci seniorů Olomouckého

kraje. Je připraveno představení operety „Rose marie“
v Moravském divadle v Olomouci, ale až na září ke Dni seniorů.
Nápady pro náplň našich schůzek nám v našem klubu nechybí, tak bych tímto chtěla pozvat i další seniory z naší obce
„Přijďte mezi nás“. Je nás málo. V červenci a srpnu si dáme
prázdninovou pauzu. Svoji činnost začínáme opět v září a to
vždy ve čtvrtek v 16 h. Těšíme se na Vás. Přijďte.
- za Klub seniorů zapsala Mgr. Jiřina Sedláčková -
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SDH STŘEŇ
Nejmladší hasiči na Střeni
Loňským rokem skončili věkovou hranicí 15 let starší hasiči
v kroužku Mladý hasič.
A jelikož jsme měli jen jednoho člena z původních malých
hasičů, nevěděli jsme, zda se nám podaří znovu založit novou
sestavu nejmladších hasičů. Přesto jsme zkusili vytvořit přihlášky na mladého hasiče.
Na první schůzce začínající 16. 10. 2015 přišli jen 4 členové.
Nevzdali jsme to a hráli jsme si, učili se a soutěžili. Taky jsme
měli 3 brigády. Zábava našeho kroužku se mezi dětmi roznesla
a nyní již máme 10 řádně přihlášených členů. Nedávno jsme
byli pozváni abychom předvedli své první dovednosti v Nákle
a děti s nadšením terče sestřelily a byly nesmírně šťastné.

Tréninky střídáme s procházkami do přírody a s výlety za
kulturou. Z pohledu vedoucí, jsou děti moc hodné a učenlivé.
Mezi děti, které nyní chodí do kroužku mladého hasiče, patří: Eliška Čecháková (5 roků), Adámek Frank (6), Kristýnka
Staroštíková (6), Vlastik Drozd (7), Eliška Nevimová (7), Filípek
Večeřa (8), Adélka Rotterová (5), Ondrášek Podškupka (6),
Lukášek Večeřa (6), Elenka Podškupková (5).
A to je naše super sestava. Letos budeme hodně trénovat,
abychom příští rok mohli vyjet na více závodů. Také bych
chtěla velice poděkovat rodičům kteří neváhají a pomohou
s chystáním věcí na útok před tréninkem, za mě velké děkuji,
moc mi to pomáhá.
Pokud i Vaše dítě bude chtít navštěvovat kroužek mladého
hasiče, není problém se předem zeptat na hlavní vedoucí mladších hasičů ve škole nebo na obci, kde vám dají na mne kontakt. Jinak kroužek je v pátek od 16,30 do 18 hod. Pokud budeme v klubovně, která se nachází v Kulturním domě v horním patře, rádi Vás přivítáme a děti si mohou vyzkoušet první
schůzku a později se rozmyslí, zda budou chtít trávit společný
čas s námi. Děti mohou chodit do kroužku od pěti roků. Přeji
všem krásné nadcházející letní prázdniny. Provoz kroužku
v tuto dobu bude přizpůsoben, včas napíši.
- za mladé hasiče Irča Drozdová  -

CVIČENÍ PILATES
Poslední předprázdninové cvičení se uskutečnilo ve středu
15. 6. 2016. Ráda bych poděkovala všem příznivcům za podporu, ať už to byla vaše samotná účast či chuť udělat něco pro
své fyzické a duševní zdraví nebo jen zvědavost, co to ten Pilates vlastně je.
Setkávaly jsme se pravidelně každou středu v různém počtu
a různých věkových kategoriích na sále kulturního domu
a v období zimních měsíců pak v prostorách zasedací místnosti, kde jsme si občas sice připadly trochu jako sardinky, ale
nenechaly jsme se odradit a bezvadnou atmosféru i radost ze
cvičeni nám to nijak nepokazilo. Dokonce nás pravidelně poctily svou návštěvou i přespolní cvičenky. Jen si musím postesknout, že pouze jedenkrát nás navštívil zástupce z řad

mužů a chlapců, ale zůstávám nadále optimista a věřím, že se
„chlapi a chlapci přece jen taky přidáte“!
Máme v plánu se opět scházet od září tohoto roku pod vedením cvičitelky Ing. Petry Najdekrové, které patří velký dík za
to, že to s námi doteď vydržela a že mezi nás šířila svoji pozitivní energii. Budeme se znova těšit na zdravé protahování
a posilování svých těl, neboť ve zdravém těle zdravý duch!
V neposlední řadě náleží poděkování obci Střeň za poskytnutí prostor ke cvičení.
Přeji všem pohodové léto!
- Dagmar Holániková -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 2-2016




Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet jako vyrovnaný, ke
krytí výdajů budou použity přebytky hospodaření minulých období. Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací
a peněžitých příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2016
v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou
uvedené v tabulkové části přílohy č. 1 návrhu rozpočtu.



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zemědělském
pachtu č. 1/2016 mezi obcí Střeň a panem Jiřím Mojžíšem.

Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje rozpočet obce na rok
2016 takto:

Celkové příjmy rozpočtu
Financování příjmů
Celkové příjmy ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Financování výdajů
Celkem výdaje
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7.085.750,- Kč
5.005.000,- Kč
12.090.750,- Kč
7.690.182,- Kč
3.352.944,- Kč
1.047.624,- Kč
12.090.750,- Kč
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Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zemědělském
pachtu č. 2/2016 mezi obcí Střeň a paní Janou Žatkovou.



Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout část pozemků 213, 214/1 a st. 158 v k. ú. Střeň.



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy na:



Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě
a odstraňování biologicky rozložitelných odpadů č. 8 mezi
obcí Střeň a Technickými službami Náklo, příspěvkovou
organizací.



Zastupitelstvo obce schvaluje změnu obecní hranice mezi
obcí Příkazy a obcí Střeň a s tím spojenou změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Hynkov a katastrálním územím Střeň tak, že z katastrálního území Hynkov
budou odebrány pozemky p. č. 1616, 1668 a 1671 o celkové výměře 7711 m2 a tyto budou převedeny do katastrálního území Střeň a z katastrálního území Střeň budou odebrány pozemky p. č. 698, 706, 708, 710 a 711 o celkové
výměře 7711 m2 a budou převedeny do katastrálního území Hynkov. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje dohodu
obcí Střeň a Příkazy o změně obecní (katastrální) hranice.



Zastupitelstvo obce schvaluje soupis nových pozemků
Obce Střeň (LV 10 001) v k. ú. Střeň (dle přílohy).



Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření
smlouvy k projektu Komplexní úprava veřejného prostranství obce Střeň v rámci dotačního titulu Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2016.



Obec se zavazuje k plnému dofinancování nákupu dopravního automobilu pro JSDH Střeň v rámci Dotace pro jednotky SDH obcí.

- pojištění odpovědnosti zastupitelů,
- pojištění majetku a odpovědnosti za škodu,
které jsou uzavírány mezi Obcí Střeň a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group prostřednictvím pojišťovacího makléře WI-ASS ČR s.r.o..


Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pronájem stodoly hospodářské budovy Lesů ČR.

Zasedání č. 3-2016


Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Střeň
za rok 2015 včetně zprávy KÚOK o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s výrokem: - bez výhrad -



Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ
Střeň, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo obce schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
73.919,06 Kč do rezervního fondu.



Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Střeň za
rok 2015 v jejím plném rozsahu. Zastupitelstvo obce
schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši
4.263.278,06 Kč.

- Obecní úřad -

INFORMACE Z OBCE
Dovolená - MUDr. Adamcová
Zdravotní středisko Náklo praktická lékařka MUDr. A. Adamcová oznamuje, že ve dnech 4. 7. - 8. 7. 2016 a 25. 7. - 5. 8.
2016 nebude ordinovat.
Žádáme pacienty, aby si včas zajistili pravidelnou medikaci
a plánovaná vyšetření.

Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy
Návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2016/2017 byl zveřejněn na webových stránkách verejnadoprava.kidsok.cz dole v sekci „Jízdní řády ke
stažení“. Jedná se o pracovní materiál, který bude na základě
obdržených připomínek, podnětů a výše finančních prostředků na pokrytí prokazatelné ztráty dopravci upravován.
Připomínky je možné zaslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., do 11. 7. 2016 (www.kidsok.cz/kontaktniinformace/).
Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na
úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např.
odvoz ze zaměstnání - je třeba konkrétně uvést místo nebo
firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se vztahují k případným požadovaným úpravám.
V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu
je třeba uvést číslo linky a spoje a požadovaný čas.
Předmětem připomínek jsou vlaky, jejichž objednatelem je
Olomoucký kraj, tedy vlaky kategorií Os a Sp.

Antukový kurt
Připomínáme občanům možnost využívání antukového kurtu ve Střeni. Při srovnání s běžným komerčním pronájmem
antukových kurtů jsou podmínky více než příznivé.
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Cena za pronájem kurtu je 80,- Kč za hodinu.

Pro občany Střeně a partnerských obcí (Náklo, Lhota nad
Moravou, Mezice, Příkazy, Hynkov) je cena 40,- Kč za hodinu nebo je možné zaplatit roční poplatek 300,-Kč
(neomezený přístup na kurt). Roční poplatek je možno
uhradit na účet obce č. 1801698319/0800, variabilní symbol 3421. Děti do 15ti let (pouze ze Střeně) mají vstup za
doprovodu dospělé osoby zdarma.
Rezervace
kurtu
probíhá
výhradně
přes
web
http://stren.reservanto.cz (případně telefonicky se správcem
kurtu). Kompletní hrací řád je uveřejněn na uvedených webových stránkách a přímo na kurtu.
Platbu za hodinový pronájem uhradíte správci kurtu panu
Marku Lenikusovi v hotovosti na místě (tel. 604 924 503).
Otevření (uzavření) kurtu domlouvejte se správcem kurtu.


Krásnější Střeň 2016
Obecní úřad připomíná občanům, že i v tomto roce pokračuje soutěž Krásnější Střeň (vyhodnocení proběhne v říjnu).
Všem, kteří se aktivně zapojují děkujeme.

Uzavření OÚ
Obecní úřad oznamuje, že v pondělí 4. července 2016 bude
z důvodu čerpání řádné dovolené úřad uzavřen.

Statistika pohybu obyvatel Střeně za rok 2015






přistěhování
odstěhování
narození
úmrtí
počet obyvatel

10
10
6
6
610
- Obecní úřad -
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POZVÁNKY NA AKCE
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VYSLOUŽILÉ ÚSPORNÉ ŽÁROVKY PATŘÍ DO SBĚRNÝCH NÁDOB
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně
skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární
zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než
klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. Ten v rámci zpětného odběru
zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale
i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do
ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy,
která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200
sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Střeň má malou sběrnou nádobu umístěnou na chodbě Obecního úřadu (v přízemí).
- Obecní úřad -

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech
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- Dagmar Holániková -

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
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PROGRAM ROZVOJE OBCE STŘEŇ - VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
V minulém měsíci nalezli všichni občané Střeně starší 18-ti
let v poštovní schránce dotazník. Jeho vyplněním se mohli
vyjádřit k různým tématům spojeným s životem v obci a pomoci tak zastupitelům s přípravou Programu rozvoje obce
Střeň na období let 2016 až 2024. Všem lidem, kteří věnovali
čas vyplnění a odevzdání dotazníku velmi děkujeme.
Výsledky a statistické vyhodnocení odpovědí jsme nejprve
prezentovali na veřejném projednání ve čtvrtek 16. června
2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Střeň. Pro všechny
občany, kteří se tohoto projednání nemohli zúčastnit, předkládáme k nahlédnutí výsledky v následujícím textu. Také je
možné se s přehlednou prezentací a statistickým vyhodnocením odpovědí (včetně všech volných vyjádření) detailně seznámit v dokumentu umístěném na webu obce Střeň v sekci
Aktuality.
Z celkového počtu oslovených obyvatel 453 odevzdalo vyplněný dotazník 250 osob, což znamená 55 % tedy větší polovina. Tento výsledek je srovnatelný s účastí obyvatel při volbách
do zastupitelstva obce v roce 2014 (61 %) a jedná se tak
o dostatečný vzorek informací, se kterým má smysl dále pracovat.
muži - 98 (39 %), ženy - 111 (44 %), bez odpovědí - 41 (16 %)
Věkové složení
do 26 let
27 – 40 let
41 – 60 let
61 a více let
neuvedeno

19
56
68
65
42

Délka bydlení ve Střeni
méně než 5 let 5
5 – 15 let
36
více jak 15 let
172
neuvedeno
37

Jak jste spokojeni s životem v obci?
Ano - 153, Spíše ano - 93, Spíše ne - 1, Ne - 1, Neodpovědělo - 2
Opakující se volné odpovědi – klid, pohoda, příroda, vlakové
spojení, les, občané v obci – vztahy.
Co je podle Vás na životě ve Střeni pozitivní?
Opakující se odpovědi (charakterizující věta) – Obec je ve středu přírody, přičemž je dobře dostupná Olomouci a Litovli.
Co vnímáte jako největší negativum v obci, na které by se
mělo zastupitelstvo zaměřit?
Opakující se odpovědi – zápach z vepřína, komáři, sekání trávy
v neděli, topná sezóna – ovzduší, obchod, restaurace
(hostinec), rychlost projíždějících dopravních prostředků
(dopravní bezpečnost), chybějící plynofikace, používání zábavní pyrotechniky, stav bývalého areálu ZD, pozemek pana Zdražila, vandalství (na nádraží), auta před domy, pobíhání psů,
hudba v rozhlase, stav místních komunikací, skladování materiálu na obecních pozemcích, přístřešek na autobusové zastávce.
Má obec podporovat nárůst počtu obyvatel v obci?
Ano 198 (79 %), Ne 47 (19 %), Neodpovědělo 5 (2 %)
Rodinné domy - 131, Bytový dům - 39, Obě volby - 28, Ne - 47,
Neodpovědělo - 5
Má obec podporovat turistický ruch? Jakou formou?
Ano - 120, Spíše ano - 58, Spíše ne - 34, Ne - 15, Neodpovědělo - 23
Jakou formou?
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Opakující se odpovědi: cyklistika (občerstvení pro cyklisty),
zlepšení služeb v restauraci, informační tabule historických
staveb, turistická zajímavost…
Má obec usilovat o vybudování cyklostezky?
Ano - Pňovice - 118, Ano - Litovel - 105, Ano - Náklo - 139,
Ano - jiné - 3, Ne - 15
Neodpovědělo - 16
Jiné: Štěpánov, Pňovice
Jaké druhy odpadu třídíte?
Papír - 233, Plasty - 248, Sklo - 235, Nápojové kartony - 180,
Kovy - 218, Baterie - 215, Elektroodpad - 189, Bioodpad - 188,
Nebezpečný odpad - 212
Co může obec udělat proto, aby Vám třídění usnadnila?
Volné odpovědi: přeplněný kontejner na sklo, popelnice na
bioodpad, více kontejnerů, kontejner na olej, kontejnery na
plasty.
Pokud by bylo možno obec připojit k zemnímu plynu, měli
byste zájem?
Ano - 82, Spíše ano - 33, Spíše ne - 57, Ne - 69, Neodpovědělo - 9
Je život a bydlení ve Střeni bezpečný? Co případně zlepšit?
Kde vnímáte rizika?
Ano - 113, Spíše ano - 104, Spíše ne - 12, Ne - 3, Neodpovědělo - 18

Co případně zlepšit? Kde vnímáte rizika?
Volné odpovědi: snížení rychlosti, více chodníků, doprava –
traktory, doprava dřeva, Policie – dopravně bezpečnostní
akce.
Jste spokojeni s rozsahem a úrovní nabízených služeb v obci
(např. obchod, pohostinství, kadeřnictví, zdravotnictví atd.)?
Uveďte, které služby Vám chybí?
Ano - 63, Spíše ano - 101, Spíše ne - 47, Ne - 16, Neodpovědělo - 23
Uveďte, které služby Vám chybí (nedostatky)…
Nedostatky: obchod, hospoda, ordinační doba – dovolené
(zrušeno)
Chybí: pošta a cukrárna (kavárna), pedikúra a kosmetika
Jste spokojeni se Základní školou? Uveďte důvody (funkce,
vybavenost, stravování atd.).
Ano - 39, Spíše ano - 29, Spíše ne - 14, Ne - 5, Neodpovědělo 23, Netýká se mě - 140
Jste spokojeni s Mateřskou školou? Uveďte důvody (funkce,
vybavenost, stravování atd.).
Ano - 49, Spíše ano - 25, Spíše ne - 4, Ne - 3 Neodpovědělo 19, Netýká se mě - 150
Jak vnímáte kulturní a společenské akce pořádané obcí
a spolky co do jejich počtu a kvality? Uveďte případné důvody.
Dostatek akcí - 173, Málo akcí - 25
Kvalitní - 73, Spíše kvalitní - 118, Spíše nekvalitní - 2, Nekvalitní - 0, Neodpovědělo - 57
Volné odpovědi: Střeň žije, dobré akce, posun…, málo tanečních akcí, málo lidí pro organizaci akcí.
Vyhovují Vám možnosti sportovního vyžití? Uveďte, které
Vám případně chybí.
Ano - 108, Spíše ano - 79, Spíše ne - 16, Ne - 6, Neodpovědělo
- 41
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Volné vyjádření: hřiště na Trávníku, tělocvična, sport pro děti,
posilovna, outdoor park, inline bruslení, úprava prostoru za
KD (modernizace povrchu), víceúčelové hřiště
Je ve Střeni dostatek možností pro volnočasové aktivity?
Uveďte, které Vám chybí.
Ano - 81, Spíše ano - 88, Spíše ne - 27, Ne - 9, Neodpovědělo - 45
Volné vyjádření: lezecká stěna, větší vybavenost dětského
hřiště, vybavení KD (sítě, stůl na stolní tenis), jiné než sportovní aktivity, keramika, lavičky po obci, klubovna pro mládež
Máte zájem o bydlení v nájemních obecních bytech? Pokud
ano, jakého typu.
Ano - 74, Ne - 164, Neodpovědělo - 12
Startovací byt - 19, Trvalé bydlení - 14, Seniorský byt - 41
Jsou podle Vašeho názoru protipovodňová opatření v obci
dostačující? Co byste případně změnili?
Ano - 109, Spíše ano - 100, Spíše ne - 8, Ne - 6, Neodpovědělo - 27

Volné vyjádření: pročištění propustí, pročištění dešťové kanalizace, pravidelná údržba všeho, problematické místo – hráz
u bývalého nádraží, více propustí u silnice na Lhotu (snížit
silnici směr Náklo), siréna – bez udání důvodu, kontrola a prevence, čištění toku Moravy od spadených stromů, propusť
v hrázi – odtok povodňové vody, krizový plán, špatná srozumitelnost rozhlasu – mimořádné události
Máte zájem využívat pronájem obecních prostor
k soukromým účelům (např. oslavy apod.)?
Ano - 105, Spíše ano - 31, Spíše ne - 48, Ne - 57, Neodpovědělo - 9
Měla by obec udělat něco pro zatraktivnění Střeně a okolí se
zaměřením na občany? Máte-li konkrétní nápad, uveďte.
Ano - 62, Spíše ano - 56, Spíše ne - 42, Ne - 19, Neodpovědělo - 71

Volné vyjádření: cyklostezka, cukrárna, lavičky – pomník
u kapličky, naučná stezka, zkvalitnění cest (krajnice), oprava
nádraží, rybník, úklid veřejných hromad kolem zahrad, optická
síť…
Jaký způsob vytápění používáte ve Vašem domě?
Elektřina - 96, Dřevo - 199, Biomasa - 18, Uhlí - 82, Koks - 3
Chtěli byste topit ekologičtěji s ohledem na ovzduší v obci
v topnou sezónu?
Ano - 125, Ne - 37, Neodpovědělo - 88
Cítíte se v obci ohrožováni hlukem? Pokud ano jakého typu?
Ano - 58, Spíše ano - 31, Spíše ne - 60, Ne - 87, Neodpovědělo - 14

Podnikatelskou činností - 34, Dopravou - 58, Sousedy a spoluobčany - 43
Souhlasíte s obnovením polních cest v majetku obce a osazením stromy?
Ano - 188, Spíše ano - 27, Spíše ne - 9, Ne - 9, Neodpovědělo - 17

Seřaďte jednotlivé investiční akce podle důležitosti. Očíslujte 1 až 10 dle Vašeho pořadí důležitosti. 1 - nejdůležitější,
10 - nejméně důležité
1,97 - Bezpečnost chodců na hlavní silnici (chodníky a přechody)
2,64 - Oprava místních komunikací (silnice v bočních uličkách)
4,17 - Bydlení pro začínající rodiny
4,27 - Rekonstrukce kulturního domu a celého prostoru za ním
4,31 - Bydlení pro seniory se sociální péčí
4,73 - ZŠ a MŠ – budova (opravy, zateplení atd.), zahrada
5,51 - Nové zóny se stavebními pozemky
5,76 - Vybudování relaxační parkové zóny
6,84 - Výstavba atraktivního prvku obce
Návrhy na investiční akce (volné odpovědi): plynofikace,
umístění kamery na vlakové zastávce, retardéry u školy, cyklostezky, obnovení výsadby v intravilánu, podzemní kontejnery, koupě stodoly od LČR, park za KD, tělocvična, rekonstrukce
nádraží, venkovní posilovna, obecní rozhlas
Jak by měla obec využít budovu bývalého nádraží?
Bydlení - 90, Sociální služby - 90, Podnikání - 66, Jiný účel - 65
Jiné (volné odpovědi): obchod, prodat, kavárna, fitcentrum,
dům dětí a mládeže s kroužky, sociální byty, muzeum obce,
vlakové historické muzeum, muzeum LP
Jste ochotni se zapojit do spolupráce s obcí? Pokud ano
v jaké oblasti (např. pořádání akcí, výpomoc obci, jarní úklid
a další)?
Ano - 95, Spíše ano - 80, Spíše ne - 34, Ne - 13, Neodpovědělo - 28

Pokud ano v jaké oblasti? (volné odpovědi): pořádání akcí,
jarní úklid, řemeslnické práce – malá výpomoc
Je podle Vás komunikace obecního úřadu dostatečná
(rozhlas, webové stránky, vývěska, zpravodaj, zasedání zastupitelstva, osobní kontakt s obecním úřadem)?
Ano - 192, Spíše ano - 51, Spíše ne - 2, Ne - 0, Neodpovědělo - 5
Volné vyjádření: rozhlas – špatně rozumět, změna žánru písní
Chybělo Vám něco v dotazníku? Pokud ano, napište svými
slovy.

vyhláška k omezení komunálního hluku o nedělích
a svátcích;

nepořádek v areálu ZD;

těžba dřeva v lesích a dopady na obec;

dámské WC v KD – nevyhovující;

renovace WC před peklem;

ne všichni vyžadují sečení trávy před domem;

možnost úpravy zeleného pásu na parkovací stání;

stav pozemků a stavby pana Zdražila.
Anketa k podobě pomníku Rudé armády
Celkem odevzdalo 239 občanů (52,8 %): varianta 1
(konzervativnější - 97 hlasů, 40,6 % z odevzdaných lístků);
varianta 2 (130 hlasů - 54,4 % z odevzdaných lístků). Bez odpovědi bylo odevzdáno 10 lístků, 2 lístky pro zachování současného stavu.
- Bc. Milan Medvedík -

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 15. 8. 2016
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Lenka Tozziová, Michaela Tylová, Alena Zatloukalová, Adéla Stryková, Zuzana Franková, Jiřina Sedláčková, Irena
Drozdová, Dagmar Holániková, Milan Medvedík
Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková

Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo: MK ČR E 21502
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INZERCE

KOSMETICKÉ SLUŽBY A PEDIKÚRA
ZDEŇKA SIGMUNDOVÁ

OD ČERVENCE OTEVŘENO V PROSTORÁCH
ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA VE STŘENI
Používané kosmetické přípravky:

německá firma Dr. GRANDEL kosmetik
americká firma MARY KAY
španělská firma MCCM mesosystem

Kromě klasického kosmetického ošetření včetně masáže obličeje a mikromasáže očního
okolí nabízím:

nově - čištění pleti ultrazvukovou špachtlí

aplikace aktivních koncentrátů v ampulích

barvení řas a obočí

nově - chemický peeling pro všechny druhy pleti včetně problematické

nově - kůry kolagenové – zpevnění, vypnutí, zmírnění vrásek

depilace obličeje a celého těla

parafínové zábaly nejen rukou, ale i šíje, bolavých kloubů...

líčení na různé příležitosti
Kromě klasické mokré pedikúry včetně masáže nohou nabízím:

peeling nohou

parafínové zábaly

lakování nehtů

francouzská manikúra

PRO INFORMACE A OBJEDNÁNÍ VOLEJTE nebo PIŠTE NA TEL.
734 603 714

UŽIJTE SI PŘÍJEMNÉ CHVILKY A RELAXACI
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
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