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Vychází jednou za dva měsíce

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

JAK TŘÍDÍME ODPADY V OBCI
Problematika nakládání s odpady je jednou z priorit zastupitelstva obce. Dovolte mi v krátkosti zhodnotit současný stav v oblasti třídění odpadu ve Střeni
a seznámit Vás s reálným meziročním posunem v našem společném snažení.
Druh odpadu

rok 2014

rok 2015

nárůst v %

Směsný komunální odpad

67,06 t

92,92 t

38,6

Plasty

8,051 t

8,725 t

8,4

Sklo

4,29 t

6,77 t

57,8

Papír

1,39 t

2,806 t

101,9

Tetrapaky

0,249 t

0,261 t

4,8

O reálné situaci nejlépe informuje
Na druhou stranu zaslouží občané
výše uvedená tabulka, která vykazuje velkou pochvalu za přístup k třídění
plastů a tetrapaků do pytlů, resp. skla
posun v každé z tříděných komodit.
Nárůst nemusí být vždy pozitivní a to a papíru do sběrných nádob. U každé
je právě případ směsného komunálního komodity došlo k nárůstu a je to znát
odpadu. Meziroční nárůst 38,6 % je i na odměnách od EKO-KOMu (za rok
opravdu významný a pokud bude tento 2015 to bylo 71 336,50 Kč).
Od roku 2014 jsou v provozu kontejtrend v dalších letech pokračovat, dá se
očekávat zvýšení poplatku za komunální nery na bioodpad, který se vozí do kompostárny v Nákle. Náklady na zpracování
odpad (popelnice) ze strany obce.
Z pohledu dlouhodobého se pravdě- biodpadu se pohybují kolem 30 tis. (cca
podobně nevyhneme zdražení služeb 85 tun ročně) + doprava cca 20 tis.
odpadového hospodářství z důvodu A právě tyto náklady v současnosti odzvýšení
skládkovacích
poplatků povídají ztrátě obce v odpadovém hos(postupné upouštění od skládkování - podářství. Ambicí zastupitelstva obce
odpadová politika státu, resp. EU). Pro- není za každou cenu zdražovat poplatek
to bychom se měli stále více připravovat za komunální odpad, ale spíše motivona model oběhového hospodářství, kte- vat občany a zlepšovat podmínky pro
rý je postaven na předpokladu zvyšující třídění tak, aby společné úsilí vedlo ke
stabilizaci množství (v nejlepším případě
se efektivity třídění.
snížení) směsného komunálního odpaAnalýzy firem vyvážejících odpad ukadu.
zují na velkou složku biologicky rozložiZávěrem mi dovolte připomenout, že
telného komunálního odpadu (BRKO)
pokud
ještě nemáte v domácnosti tašky
v popelnicích, který pak zcela zbytečně
na
třídění
(viz obrázek), můžete si je
končí na skládkách. Řešením je vyšší
vyzvednout
na Obecním úřadě.
míra třídění BRKO např. do kompostérů,
Díky všem, kteří poctivě třídí.
případně kontejnerů na bioodpad. Můžeme jen spekulovat, jaké faktory přispí- Jiří Nevima, starosta vají k celkovému nárůstu množství odpadu. Ekonomika odpadového hospodářství je neúprosná. Za každou tunu
směsného komunálního odpadu se platí
a velmi důležitou položkou je také náklad na svoz odpadu.

Tak jak už to v životě bývá, některé činnosti se
daří a jiné méně. Aktuálním příkladem je hledání nového ředitele pro naši školu. Do prvního kola konkurzu se bohužel žádný uchazeč
nepřihlásil a tak bylo vyhlášeno druhé kolo
(s termínem podání přihlášek do 15. září 2016).
Více informací k vyhlášenému konkurznímu
řízení je možno nalézt na webových stránkách
obce a na úřední desce. Vedením školy byla
paní ředitelkou prozatím pověřena Mgr. Valentýna Kyclová (nová učitelka MŠ). Aktuální informace k provozu školy a k personálnímu obsazení najdete na webových stránkách školy
a v článku ZŠ a MŠ Střeň. Chod školy je však
personálně zajištěn a není důvod mít jakékoliv
obavy.
Podobná situace nastala při výběru dodavatele nového dopravního automobilu pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Z šesti oslovených firem nepodala žádná nabídku a proto
nás čeká druhé kolo. Pevně věřím, že se vše v
dobré obrátí a letos, případně příští rok, předáme naší JSDH nové zásahové auto.
Díky Středomoravskému klubu automobilistů
a motocyklistů Olomouc (S.K.A.M. Olomouc) se
uskutečnil 23. července XIX. Hanácké okruh se
zastávkou ve Střeni. Za kulturním domem postupně zastavilo několik desítek krásných automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1939.
Velké poděkování patří SDH Střeň, kteří zajistili
občerstvení a další potřebné zázemí. U občanů
vzbudila akce pozitivní ohlas, což jednoznačně
ukázal nemalý počet účastníků.
Aktuálně probíhá oprava kříže u Navrátilového (naproti kapličky). Restaurování malby Krista
na kříži a nápisku bude provádět Mgr. art. Jan
Bittner (www. restaurovanibittner.cz). Na uvedenou opravu bude obec čerpat dotaci
z Mikroregionu Litovelsko.
Do finální fáze se dostává příprava realizace
projektu Komplexní úpravy veřejných prostranství obce Střeň (úprava pomníku Rudé armády
a nová výsadba v jeho okolí, výměna plotů
u školy, úprava zeleně na návsi a před kulturním domem). Dílo by mělo být předáno do konce října.
V současnosti probíhá také příprava projektové dokumentace chodníku od hasičské zbrojnice k vlakové zastávce. Dotčení občané byli informováni o podobě prvotního návrhu a aktuálně se řeší připomínky s projektantem.
Přeji Vám všem klidný konec léta a školákům
úspěšný vstup do nového školního roku.
- Jiří Nevima, starosta -
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ZŠ A MŠ STŘEŇ
Informace o změnách v pedagogickém sboru a o slavnostním
zahájení nového školního roku
Vážení rodiče a příznivci naší školy,
ráda bych Vás blíže seznámila se změnami v pedagogickém
sboru v Mateřské a Základní škole Střeň. Ke dni 31. 7. 2016
odstoupila ze své vedoucí funkce ředitelky školy paní
Mgr. Lenka Tozziová. Tímto bych jí za celý pedagogický tým
chtěla poděkovat za její dlouholeté vedení školy i vstřícnost ke
všem zaměstnancům.
Od 1. 8. 2016 jsem byla pověřena řízením školy. Dovolte,
abych se krátce představila. Jmenuji se Valentýna Kyclová.
Jsem letošní absolventka Univerzity Palackého v Olomouci
a od září 2016 budu učit Vaše děti v Mateřské škole společně
s Adélou Strykovou, DiS. Pokud mne budete chtít kontaktovat,
můžete
tak
učinit
prostřednictvím
emailu
(strenzs@seznam.cz) nebo můžete zavolat na tel. číslo
730 655 634.
V pedagogickém sboru Základní školy došlo k několika změnám. Do první a druhé třídy nastoupí paní učitelka Mgr. Milada Nováková. Paní učitelka má bohaté zkušenosti s prací
s dětmi na prvním stupni základní školy. Pedagogické činnosti
se věnuje přes dvacet let, učila v Základní škole Chomutov
v Severních Čechách, na malotřídce Základní školy v obci Tuřany u Slaného a v Základní škole Litovel Jungmannova.
Do třetí a čtvrté třídy nastoupí pan učitel Zdeněk Bábek. Je
absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia

působil jako soukromý učitel zejména českého jazyka, matematiky a angličtiny u dětí v rozmezí od třetí až osmé třídy základní školy.
Školní družinu povede paní učitelka Mgr. Alena Zatloukalová.
Ráda bych Vás také informovala o důležitých datech a provozní době Základní a Mateřské školy. Mateřská škola začíná
svůj provoz od 25. 8. 2016 v době od 6.00 h do 16.15 h. V
Základní škole se podle rozvrhu vyučuje od 2. 9. 2016, kdy
bude v provozu také školní družina a to ráno od 7.00 h do
7.45 h a odpoledne od 11.40 h do 15.00 h. Během prvního
pololetí školního roku 2016/2017 proběhne Lampionový průvod, Dýňové odpoledne i Vánoční besídka. V listopadu, konkrétně od 20. 11. do 26. 11. 2016, se žáci základní školy zúčastní týdenního kurzu v Pobytovém středisku enviromentální
výchovy Švagrov na Šumpersku. Pro žáky bude připraven pestrý program s důrazem na ekologickou a enviromentální výchovu. Případné další akce a jejich data budeme průběžně
aktualizovat na našich webových stránkách.
S blížícím se koncem letních prázdnin bych Vás ráda pozvala
na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne
1. 9. 2016 v 8 h. v budově Základní a Mateřské školy. Společně
uvítáme prvňáčky a zahájíme školní rok. Zároveň budete mít
příležitost se blíže seznámit s novými pedagogy, kteří budou
učit Vaše děti.
Přeji Vám příjemný zbytek léta a těším se na setkání s Vámi.
- Mgr. Valentýna Kyclová -

TJ STŘEŇ
Tak nám to zase začalo…
Zdravím všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť. Po letní
odmlce nám opět odstartoval nový ročník 2016/2017 fotbalové soutěže okresního fotbalového svazu Olomouc. V minulém,
po nevalném začátku, se od jarní části postu trenéra ujal Honza Sekanina ml., a po doplnění a ustálení kádru si myslím, že
na fotbal se dalo dívat. Po zápasech na „vítězné vlně“ jsme
v soutěžním ročníku 2015/2016 obsadili konečné 10. místo
s počtem vstřelených branek 28. Tohle beru jako velký
úspěch, optimismus a posílení fotbalového ducha i do nového
ročníku.
A kdo Ty „banány“ dával:
6 - Lachnit Tomáš, 5 - Sekanina Jan, 4 - Obejda Tomáš, 2 - Crhák Jiří, Kristen Pavel, Kamínek David, 1 - Kamínek Pavel, Pacák Josef, Seidlman František, Vymětal Václav. A co ten zbytek
… to si dali dle statistik OFS protihráči sami. Takže díky kluci,
i Vám protihráčům za Ty vlastňáky.
Tak čo bolo, to bolo. Pojďme na podzim 2016. Vzhledem
k prázdninám, dovoleným a krátké rekonvalescenci se podařil
odehrát pouze jeden přípravný zápas a to doma s mužstvem
Králové. Ikdyž výsledek 3:5 nezní optimisticky, je třeba vyzdvihnout bojovnost kluků a obrat po poločase z 0:3 na 3:3.
A závěr… za to že přijeli, jsme jim nechali…
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Jménem mým, všech funkcionářů, obsluhy v bufetu a v udírně, batožinárů… a hlavně hráčů, těm všem bych chtěl poděkovat za chod střeňského fotbalu, děkuji za aktivní, morální
a finanční podporu Obci Střeň v čele se starostou Jirkou Nevimou, Olomouckému kraji a drobným sponzorům z řad místních srdcařů.
Nebojte, na fanoušky jsem nezapomněl. VÁM díky, že na
fotbal chodíte a jezdíte i na zápasy ven. Jste našimi plícemi,
bez kterých se nedá dýchat!
TAKŽE VŠEM MOC A MOC DÍKY a opět se těším na všechny
při fotbalových kláních. Za to se budeme snažit, aby se bylo
na co dívat a tabulkově jsme vzhlíželi vzhůru.
Přikládám rozpis utkání na podzimní část ročníku
2016/2017, kde jsou zatím 2 změny: zápas v Hnojicích se hraje v sobotu 20. srpna v 16,00, mužstvo Slatinic „B“ se odhlásilo ze soutěže, neděle 11. září tímto odpadá. A Ti co už neměli
dlouho dobré „PEČENÉ MAKRELY“, tak se dočkali. PŘI DOMÁCÍM UTKÁNÍ S MUŽSTVEM PŘÍKAZ „B“ A TO V NEDĚLI
28. SRPNA V 15,00, včetně bufetu a tradiční udírny - BUDOU!
Přeji všem krásný zbytek léta a prázdnin.
- Jarda „doktor“ Havlíček, předseda TJ Střeň, z.s. -
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Jen ještě něco málo z výkladu nových pravidel
Článek 19 – Střídání hráčů:
Nový soutěžní řád v soutěžích věkové kategorie dospělých,
kde řídícím orgánem soutěže je okresní fotbalový svaz umožňuje v průběhu soutěžního utkání opakované střídání u všech
soutěží, tedy i u mužů. OFS Olomouc pro sezonu 2016/2017
možnosti opakovaného střídání využívá v tomto provedení:
a) střídání se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání
včetně brankáře – maximálně 18.
kolo

den

datum

čas zahájení zápasu

1.

NE

07.08.

14:00

Šternberk C

2.

NE

14.08.

15:00

3.

SO

20.08.

4.

NE

5.

b) v kategorii mužů a dorostenců musí střídající hráč vstoupit
na hrací plochu z technické zóny svého družstva na pokyn
rozhodčího, střídaný hráč může opustit hrací plochu kdekoliv. V posledních deseti minutách utkání mužů lze střídat
pouze dvakrát.
f) za správné provedení střídání hráčů a jejich počet na HP
odpovídá vedoucí a trenér družstva.
Rozpis podzimní části soutěže je uveden níže:

domácí

hosté

sraz/odjezd

poznámka

Střeň

12:50

UMTRA/tráva

Střeň

Odrlice

14:15

16:00

Hnojice !ZMĚNA NA SOBOTU!

Střeň

15:30

28.08.

15:00

Střeň

Příkazy B

14:15

NE

04.09.

16:00

Pňovice

Střeň

15:05

6.

NE

11.09.

15:00

Střeň !ZMĚNA-NEHRAJE SE - VOLNO!

Slatinice B

14:15

7.

SO

17.09.

15:30

Štarnov

Střeň

14:25

8.

SO

24.09.

15:30

Náklo

Střeň

14:35

14.

ST

28.09.

15:00

Střeň !CELÉ KOLO ODLOŽENO NA TENTO TERMÍN! Šternberk C

14:15

9.

NE

02.10.

15:00

Střeň

Mladějovice

14:15

10.

SO

08.10.

15:00

Moravská Huzová

Střeň

14:00

11.

NE

16.10.

14:30

Střeň

Vilémov

13:45

12.

SO

22.10.

14:30

Luká

Střeň

13:15

13.

NE

30.10.

14:30

Střeň

Králová

13:45

15.

NE

06.11.

14:00

Odrlice

Střeň

12:55



Při utkáních doma je sraz na hřišti. Při utkáních venku je odjezd od hospody.



Oficiálním tiskem je Olomoucký deník. Rozpis utkání nejbližšího kola je zveřejňován v pondělí. Závěry disciplinární komise jsou zveřejňovány v pátek. Další informace o činnosti naleznete na stránkách www.ofso.cz, fotbal.cz a https://is.fotbal.cz, www.tjstren.cz,
https://www.facebook.com/TjStren/.

INFORMACE Z OBCE
Sběr nebezpečných odpadů
V naší obci bude proveden v pátek 14. října 2016 od 16.00
do 17.00 hod. před Obecním úřadem ve Střeni sběr nebezpečných odpadů.
Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky, výbojky,
štětce a nádoby se zbytky barev, ředidla, mořidla, monočlánky
všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky proti
škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry,
staré léky a léčiva, spreje, elektrospotřebiče např. televizory,
lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, žehličky a další.

Poplatky
Poplatek za komunální odpad (popelnice) na II. pololetí roku
2016 je splatný do 30. 9. 2016.
Platbu lze provést v hotovosti na pokladně nebo na účet
vedený u České spořitelny č. ú. 1801698319/0800, variabilní
symbol 1340 a číslo popisné.
Poplatek za stočné za II. pololetí roku 2016 je splatný
do 30. 9. 2016.
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Platbu lze provést v hotovosti na pokladně nebo na účet
vedený u České spořitelny č. ú. 1801698319/0800 variabilní
symbol číslo popisné.

Krajské volby
Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev
krajů na 7. a 8. října 2016.
Hlasování ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje
se uskuteční:

v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Střeň č. p. 19.

Upozornění pro občany
V posledních dnech dochází v Nákle, Mezicích, ve Lhotě nad
Moravou, ale i v okolních vesnicích k častým krádežím, které
se zejména týkají soukromého majetku občanů. Doporučujeme občanům, aby si velmi pečlivě zabezpečili veškerý svůj
majetek. Nabádáme občany ke zvýšené ostražitosti a sledová-
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ní i majetku sousedů. Případnou zjištěnou trestnou činnost
i ve stádiu pokusu neprodleně hlaste na Policii ČR na číslo 158.

Cvičení Pilates
Od poloviny září 2016 bude opět v prostorách kulturního
domu ve Stření probíhat pravidelně jedenkrát týdně cvičení
Pilates. Bližší informace týkající se zahájení a organizace budou včas uveřejněny.

Upozornění MUDr. Adamcové
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 nebude MUDr. Andrea Adamcová ordinovat ve Střeni. V Nákle bude ordinace probíhat beze změny
od 13.30 do 18.00 hodin.
Dále ve dnech 26. a 27. 9. 2016 nebude z důvodu dovolené
ordinovat.

úřadu ve Střeni prezentace k hospodaření Lesů České republiky, s. p. v okolních lesích. Zaměstnanci LČR se těší na hojnou
účast.

Letní kino ve Střeni
Obec Střeň ve spolupráci s TJ Střeň pořádá v pátek 9. září
2016 od 20:00 letní kino v areálu za kulturním domem ve
Střeni. Promítat se bude česká komedie Jak básníci čekají na
zázrak. V případě nepříznivého počasí proběhne akce v kulturním domě. Vstupné dobrovolné, bohaté občerstvení je
zajištěno.

Zájezd SDH do Mutěnic
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 8. 10. 2016 zájezd do Mutěnic na pochod vinohrady. Cena zájezdu je 200,Kč. Info a přihlášení na tel. 722 637 058 (Roman Uvízl).

Prezentace k hospodaření LČR v okolních lesích

- Obecní úřad -

Na základě podnětů občanů a zastupitelů obce proběhne ve
čtvrtek 15. září 2016 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního

LETNÍ KINO ZA KD VE STŘENI
PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2016
OD 20:00

POŘÁDÁ OBEC STŘEŇ VE
SPOLUPRÁCI S TJ STŘEŇ.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ,
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
JE ZAJIŠTĚNO.

SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Diakonie
Broumov, sociální
družstvo (více na
www.diakoniebroumov.cz) vyhlašuje sběr použitého textilu
a jiných potřeb do domácnosti pro potřebné (zdravotně
a sociálně znevýhodněné lidi). Sbírá se následující:

veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské);

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony;

látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek);

domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - zabalené
v krabici;

vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří;

obuv - nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou);

kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti

hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové;

menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční;

knihy, časopisy.
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Věci, které vzít nemůžeme:

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů;

nábytek;

znečištěný a vlhký textil.
V obci Střeň proběhne sbírka ve dnech 15. a 22. října. 2016
(vždy sobota) od 9:00 do 10:30 u vstupu do kulturního domu.
Věci je nejlepší připravit zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Za obec Střeň budou
sbírku řídit členové sociálního výboru.
Předem děkujeme všem dárcům.
- Jiří Nevima, starosta -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“

(Tajenka) … dubový (Fistulina hepatica) je nápadná parazitická
houba připomínající choroše. Jedná se o poměrně známou
jedlou houbu. O širokém rozšíření svědčí její četné lidové názvy např. jelení jazyk, volský jazyk, maso lesa či masojed. Houba dosahuje rozměrů okolo 10-25 cm a její dužina připomíná
na řezu maso. V mládí má zabarvení cihlově oranžové
až oranžovočervené a postupně tmavne až do hnědočervené
barvy. V České republice nejčastěji roste na dubu a vyskytuje
se především koncem léta a na podzim. Její chuť i vůně
je lehce nakyslá. Hodí se pro přípravu guláše, nakládání do
octa, ne však na řízky nebo smaženici. Sbírány jsou jen mladé
plodnice, jelikož starší jsou značně tuhé.
Zdroj: wikipedie.cz
- Dagmar Holániková -

AKCELERACE, BAROMETR, BAŠTA, BIŽUTERIE, BODLÁK, BUŇKA,
CIKÁDA, ČERTICE, DEMISE, DOLINA, DRÁHA, DRDOL, EDICE,
EPOCHA, FEŠANDA, FORMA, GARNÝŽ, GRANÁT, HÁDKA, HYMNA,
KANDIDÁTKA, KARTA, KNIHA, KOŠÍK, LARVA, LAVICE, LUŠTĚNINA, LVICE, MOTIV, OPERA, PAUŠÁL,
PRACH, PŘEDSÍŇ, RACHEJTLE, RUKÁV, SAMOTA, SKŘÍŇKA, SMAŽENICE, SOUCIT, ŠKOLA, ŠLAPKA, ŠPÍNA,
TENIS UNIVERZITA

TAJENKA:

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 17. 10. 2016
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Valentýna Kyclová, Jaroslav Havlíček, Dagmar Holániková
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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