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Vychází jednou za dva měsíce

Datum vydání: 25. 10. 2016

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

LEDY SE POHLY...
V minulém úvodníku zpravodaje jsem si osobně povzdechl nad tím, jak některé
věci nejdou tak rychle, jak bychom si na obci přáli. Lidově řečeno „ledy se pohly“
a letos naplánované projekty pokračují dle harmonogramu.
Do konce roku bychom měli odevzdat
naší jednotce sboru dobrovolných hasičů nový devítimístný dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním. Bude se jednat o Ford Tranzit V363 L2 350
Trend 2,0 TDCi 96 kW, kde vysoutěžená
cena zakázky činí 943 800,- Kč (včetně
DPH). Na tento projekt budeme čerpat
dotace z Ministerstva vnitra ČR (450 tis.
Kč) a z Olomouckého kraje (100 tis. Kč).
Před dokončením je také 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).
Hodnotit celou akci bude vhodnější až
v dalším roce, kdy se nové trávníky, květiny, keře a stromy zazelenají a oživí tak
momentálně ponurou náladu tradičně
deštivého podzimního počasí.
Do konce roku bude zrealizována obnova kříže u Navrátilového. Stávající
modřínový kříž byl zbaven syntetického
nátěru a opatřen novou vrstvou barvy,
která více umocňuje krásu dřeva jako
přírodního materiálu. Restaurování malby Krista na plechu provedl pan Jan
Bittner ze Staříče u Frýdku - Místku.
Zbývá dokončit osazení plotu kolem
kříže, tak abychom mohli čerpat dotaci
z Mikroregionu Litovelsko (22 tis. Kč).
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S ohledem na stáří a stav použitého
modřínového
dřeva
jsme
se
v zastupitelstvu shodli na přípravě materiálu pro pozdější výměnu dřevěných
trámů kříže. Jako nejvhodnější materiál
bylo zvoleno dubové dřevo, které již
nyní máme k tomuto účelu uskladněno
v kulturním domě. Na vyřezání trámů
bylo použito dřevo ze střeňského lesa.
Materiál bude postupně schnout a čekat
na instalaci (výměnu). Tímto bych chtěl
poděkovat místnímu soukromému zemědělci panu Františku Žatkovi za bezplatné převozy dřeva z lesa na pilu do
Pňovic a zpět do Střeně.
Další akcí, která by se měla tento rok
dokončit, je obnova části veřejného
osvětlení k mostu přes řeku Moravu.
Tento projekt realizujeme společně
s Náklem v rámci meziobecní spolupráce. Sloupy jsou kompletně nově natřené
a původní podzemní rozvody se jeví dle
měření bez zásadních závad. Do konce
roku bychom rádi osadili naše sloupy
(po hlavní tok řeky Moravy) 70W sodíkovými svítidly Astra (stejně jako ve
vesnici). Podle aktuálních informací
z Nákla by osazení svítidly na druhé straně řeky Moravy mělo proběhnout v příštím roce. Obnova osvětlení pomůže
zvýšit bezpečnost dopravy v tomto úseku a napomůže ještě většímu sblížení
Střeně a Lhoty. Za realizaci tohoto projektu patří poděkování obecním zaměstnancům a také našemu správci veřejného osvětlení panu Josefu Vymlátilovi.
Do naší školy již od května tohoto roku
hledáme
nového
ředitele.
Dne
12. 10. 2016 zasedala konkurzní komise
se závěrem, že pro výkon funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Střeň,
okres Olomouc, příspěvkové organizace
jsou vhodní dva z šesti uchazečů a to
v následujícím pořadí:
1.
Mgr. Miloslava Ťoupalíková
2.

Mgr. Jiří Němeček

aktuální úvodník bych rád využil jako poděkování všem obecním složkám, sdružením, spolkům, organizacím, zkrátka všem dobrovolníkům, kteří nezištně pracují ve prospěch obce
a jejich občanů.
Není automatické, že v podmínkách naší malé
vesnice úspěšně funguje deset organizací, resp.
aktivit: Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Sdružení rodičů a přátel školy, Senior klub, Volejbal – group, Streetball, Tenis, Šipkaři, Cyklistika, Cvičení Pilates. I některé větší
obce nám mohou takové bohaté zastoupení
závidět.
Akce v obci jsou hojně navštěvovány, což vypovídá také o jejich kvalitě a nápaditosti.
V době, kdy se každý víkend odehrává v okolí
několik zajímavých konkurenčních projektů, je
to velmi příjemné zjištění.
Nerad bych některé z aktivit zvláště vyzdvihoval a nerad bych na některé zase zapomněl.
Nebudu tedy jmenovat. Občané, kteří se jich
účastní, sami nejlépe vědí, kdo jmenovitě za
konkrétními akcemi stojí.
Právě těmto organizátorům (organizačním
výborům) patří velké poděkování. Nestačí jen
děkovat, ale je potřeba také vytvářet podmínky
pro fungování. Obec Střeň je tradičním podporovatelem spolkové činnosti ve vesnici, a to jak
v podobě finanční, tak i materiální. Všem střeňským dobrovolným organizacím přeji do budoucna jménem zastupitelstva dostatek aktivních členů a dobrých nápadů, které povedou
k rozvoji obce.
- Jiří Nevima, starosta -

VZPOMÍNKA NA MILOSLAVA MATĚJŮ
Před několika dny nás navždy opustil pan Miloslav
Matějů. Obec Střeň mu vděčí
za mnohé. Byl naším prvním
starostou v novodobé historii
a zároveň člověkem, který se
velkou měrou zasloužil o osamostatnění obce. V letech
1993 – 1994 vykonával funkci starosty Střeně
a v jednom volebním období také zastával post
místostarosty.
Kdo znal pana Miloslava osobně, ví, že to byl
člověk s velkým srdcem, ochotný naslouchat,
poradit a pomoct druhým. I když mezi námi již
není, bude nám ho stále připomínat jeho záslužně odvedená práce pro naši vesnici.
Čest jeho památce.
- zastupitelstvo obce -
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Závěr komise má pro zřizovatele doporučující charakter.
Výběr nového ředitele tak bude potvrzen zřizovatelem na
jednání zastupitelstva obce dne 3. 11. 2016. Osobně jsem
velmi rád, že se konečně podařilo vybrat vhodné kandidáty
a obec tak bude mít jasného partnera (ředitele) pro jednání
o dalším rozvoji školy.
Potěšující zprávou je postupná oprava cesty na Štěpánov. Po
několika setkáních se zástupci Zemědělského družstva Unčovice se podařilo domluvit opravu cesty, která je plně financována z jejich strany. S tím souvisí také aktivní komunikace obce
s uživateli uvedené cesty. Postupně oslovujeme okolní dopravce, resp. firmy s připomenutím, že komunikace je určena
pouze pro dopravu do 3,5 tuny s výjimkou techniky ZD Unčovice a vlastníků přilehlých lesů. S tímto tématem souvisí také
písemné upozornění dopravcům na využívání cesty za školou
pro potřeby vyvážení dřevní hmoty z blízkého lesa. V tomto
roce jsme investovali do dílčí opravy uvedené komunikace
z vlastních prostředků a nebudeme akceptovat ničení cesty
pro účely soukromých dopravců. Zároveň jsme vstoupili do
jednání s obecní policií Štěpánov ve smyslu kontroly využívání
uvedených komunikací a dalších problematických míst (např.
prostor za KD, měření rychlosti na průtahu obcí).
S předchozí problematikou úzce souvisí téma aktuálního
hospodaření Lesů ČR v okolních lesích. Prezentace LČR proběhla 15. 9. 2016 za účasti revírníka pana Jiřího Hetmana,
Josefa Vyroubala, zastupitelů obce a dalších občanů Střeně.
Pracovníky LČR bylo poukázáno na akutní problémy spojené s
nekrózou Jasanu ztepilého, která způsobuje postupné umírání

Zdroj obrázku: http://www.dumazahrada.cz/zahrada/pestovani/23053-chalara-pomala-smrt-pro-jasany/#.WAyDy4VOLIU

stromů tohoto druhu v okolních lesích. Houba Chalara fraxinea způsobuje postupné odumírání stromu a takto napadený strom může své okolí ohrožovat pádem. Pracovníci LČR
intenzivně komunikují s orgány ochrany přírody a snaží se
hledat východisko z ohrožení bezpečnosti formou odtěžování
napadených lokalit. S tím je samozřejmě spojena i zvýšená
dopravní zátěž okolí naší obce. Aktuálně probíhá komunikace
s kompetentními pracovníky LČR ve vztahu k zajištění bezpečnosti občanů (požadavek na odtěžení nebezpečných
stromů – zejména v blízkosti komunikací, jasné značení nebezpečí pádu stromů) a pravidel pro používání obecních komunikací. Z další debaty vyplynulo, že minimálně pro nejbližší roky
se stále počítá se samovýrobou dřeva v okolních lesích. Dle
zástupců LČR se jedná o nejšetrnější způsob těžby vůči životnímu prostředí (v porovnání těžby těžkou technikou). Tímto
bych chtěl poděkovat uvedeným zaměstnancům LČR za uskutečněný informační seminář a těším se na další pokračování
dobré spolupráce.

S tématem životního prostředí souvisí také začínající topná
sezóna projevující se zakouřenou vesnicí. I když už jsem na
uvedený problém v obecním zpravodaji několikrát upozornil,
nedovolím si tuto otázku jen tak přejít. V minulé topné sezóně
dostala každá domácnost do schránky leták s názvem Čím
topíte, to dýcháte. Vzkaz občanům zní jasně: Odpad do kamen nepatří a pálení odpadu v kamnech škodí vám, vašemu
okolí i přírodě. Problematika ekologičtějšího topení je daleko
širší a nevztahuje se jen na pálení odpadu. V tomto roce se
rozběhly na krajích tzv. kotlíkové dotace, které budou
v dalších letech dále pokračovat. Pokud budeme mít
k dispozici aktuální informace k této či podobné dotační příležitosti, budeme vás včas informovat.
Na dotazník týkající se poptávky občanů po domácím kompostéru (zdarma) pozitivně zareagovalo téměř tři čtvrtiny
domácností z obce. Zastupitelstvo je tak připraveno podat
žádost o dotaci ať už společně s Mikroregionem Litovelsko
nebo s jinou partnerskou obcí. Tímto děkujeme občanům za
poskytnutou zpětnou vazbu.

Velmi komplexním problémem je dopravní bezpečnost
v obci. I přes dokončenou část chodníků a míst pro přecházení
(akce revitalizace - od školy k obecnímu úřadu) se nedaří přimět některé občany (zvláště děti), aby daný chodník využívali.
Stávají se situace, kdy lidé chodí při krajnici na druhé straně
než je chodník, a to navíc ve tmě zcela neosvětlení bez reflexních prvků. Takové hazardování s lidským životem je zcela
zbytečné. Nikdo z nás nemá pověstných devět životů jako
kočka. Podobná je situace u místa pro přecházení naproti
vchodu do budovy školy. Zde je zřízeno místo pro přecházení,
které bohužel řada občanů nerespektuje a překonává komunikaci všemi možnými i takřka nemožnými způsoby. O to horší
je, když dávají svým dětem špatný příklad jejich rodiče. Obec
delší dobu usiluje o vodorovné značení zmiňovaného místa
pro přecházení v souladu s aktuální vyhláškou. Bohužel zde
narážíme na odpor dopravního inspektorátu proti tomuto
typu značení. Klasický přechod (zebru) zde není možné zřídit
z důvodu nízkého provozu na komunikaci. Dalším nešvarem
spojeným s tímto problémem je parkování na uvedeném místě před školou. I když máme k dispozici blízká parkovací místa
na návsi, přesto blokují někteří spěchající rodiče uvedené místo pro přecházení. Zároveň tak výrazně zužují profil komunikace a komplikují dopravní situaci v blízkosti křižovatky. I přes
zamítavá stanoviska se budeme dále snažit o zpřehlednění
dopravní situace doplněním dopravního značení.
Obec Střeň připravuje vyhlášku o nočním klidu. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obecně závazná vyhláška může stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Aktuálně zvažujeme normu, kterou bude stanovena výjimka
na noc z 31. prosince na 1. ledna a den obce (Komárfest). Žádáme tak občany (spolky) o případné další podněty pro výjimky, které budou projednány zastupitelstvem. Termín předkládání podnětů (žádostí) na Obecní úřad ve Střeni je stanoven
do 16. listopadu 2016.
I když se to nezdá, čas běží jako o závod a za rohem jsou
přípravy na Vánoce. Závěrem mi dovolte pozvat Vás na Rozsvícení vánočního stromu ve Střeni, které proběhne v sobotu
3. prosince 2016. Přeji Vám hezké podzimní dny.
- Jiří Nevima, starosta -
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KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2016
Rok se s rokem sešel a vyhodnocení soutěže Krásnější
Střeň je opět tady. V letošním již 5. ročníku se hodnotily následující kategorie: truhlíky, předzahrádky, okrasná zeleň,
skokan roku (hodnocen největší posun ve výzdobě v průběhu
jednoho roku) a nově také "dobré nápady" (zajímavé realizace občanů).
Hodnotitelská komise ve složení Irena Drozdová, Martina
Gulašová a Karla Havlíčková pracovala v období od května do
září na stanovení pořadí. Komisi a fotografovi Karlu Weiserovi
tímto děkujeme za jejich obětavou, náročnou a nehonorovanou práci.

Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se starají o krásnější
Střeň a vítězům gratulujeme. Zároveň děkujeme obecní zahradnici Zdeně Bursové a dalším zaměstnancům obce za krásnou výzdobu obecních prostor v průběhu roku 2016.
Prezentaci (včetně fotografií) z vyhlášení soutěže naleznete
na webových stránkách obce.
- Jiří Nevima, starosta -

Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny domy v naší
vesnici a u každého se posuzovalo jejich průčelí, předzahrádky, balkóny a okna směřující do ulice. Hodnocena byla soustavná péče o výzdobu a snaha o zkrášlení vesnice.
Jak to tedy letos dopadlo a kdo byl vyhodnocen…
Truhlíky:

Předzahrádky:

1. Gargelovi, č. p. 176

1. Havlíčkovi, č. p. 98

2. Nevimovi, č. p. 171

2. Sedlářová, č. p. 177/2

3. Gatěkovi, č. p. 29

3. Večeřovi, č. p. 94

4. Káňovi, č. p. 178/3

4. Hanák, Hubálová, č. p. 31

5. Šebestovi, č. p. 130

5. Holánikovi, č. p. 73

6. Kovářovi, č. p. 89

Okrasná zeleň:

7. Sedláčkovi, č. p. 18

1. Pinkavovi, č. p. 48

8. Večeřovi, č. p. 186

2. Weiserovi, č. p. 194

9. Látalovi, č. p. 181

3. Olšanská, č. p. 177/4

10. Jahodová, č. p. 143

4. Nedoluhovi, č. p. 123

Dobré nápady

5. Jarošovi, č. p. 154

Medvedíkovi, č. p. 189

Skokan roku:

Vyroubalovi, č. p. 110

Dokoupilovi, č. p. 116

Kainarovi, č. p. 62

Štáblovi, č. p. 97

Krásnou výzdobu měli podle hodnotitelské komise mnozí
další neuvedení v seznamu jako např.:
č. p. 138 - Vychodilovi, č. p. 128 - Ventrubovi, č. p. 166 Šléglovi, č. p. 24 - Pluskalovi, č. p. 39 - Hůlkovi, č. p. 64 Schollerovi, č. p. 2 - Žatkovi, č. p. 169 - Pončovi, č. p. 106 Matějovi, č. p. 102 - Žatkovi, č. p. 41 - Čechákovi, č. p. 126 Minkovi, č. p. 158 - Lónovi, č. p. 183 - Kuxovi, č. p. 66 Koutňákovi, č. p. 185 - Frankovi, č. p. 167 - Doleželovi, č. p.
172 - Sekaninovi, č. p. 88 - Marušákovi, č. p. 74 - Kratochvílovi, č. p. 136 - Machovi, č. p. 51 - Zsemberiovi, č. p. 177/1 Uvízlovi, č. p. 161 - Hladišovi, č. p. 162 - Poprachovi, č. p. 164 Olšanští, č. p. 7 - Dohnalovi, č. p. 131 - Blažkovi, č. p. 190 Kubíčkovi, č. p. 124 - Bartošovi, č. p. 79 - Matějovi, č. p. 141 Kamínkovi, č. p. 59 - Hynkovi, č. p. 23 - Gulašovi, č. p. 136 Minkovi, č. p. 85 - Grézlovi, č. p. 91 - Šanovcovi, č. p. 151 Žatkovi, č. p. 28 - Němečkovi, č. p. 153 - Látalovi, č. p. 179/2 Plavnická, č. p. 187 - Šléglovi, č. p. 77 - Dvořák, Ryšavá, č. p.
24 - Pluskalovi, č. p. 152 - Coufalovi, č. p. 165 - Chromcovi, č.
p. 191 - Tiší, č. p. 150 - Kučerovi, č. p. 47 - Elgnerovi…
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STAŇME SE OBCÍ DOBRÝCH ANDĚLŮ
Již několikrát jsem narazil na upoutávku na projekt pod názvem Dobrý anděl. Ačkoliv je v posledních letech dobročinných akcí, nadací a organizací celá řada, tento mne opravdu
zaujal a to hned z několika důvodů.
1. Dobrý anděl je systém, pomocí kterého může každý
z nás, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky, které neovlivní náš rodinný rozpočet.
2. Dobrý anděl využije na pomoc nemocným celou výši
příspěvku do posledního haléře. Provoz Dobrého anděla
je založen výhradně na dobrovolné činnosti zakladatelů
Dobrého anděla, jejich rodinných příslušníků a spolupráce
dalších filantropů.
3. Každý z nás, Dobrých andělů, přesně ví, pro koho byl příspěvek použitý a komu pomáhá.
Dobrý anděl pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace například onkologickým onemocněním.
Cílem systému Dobrý anděl je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc
korun. Tímto způsobem umožníme Dobrým andělům navýšit
měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do
finanční tísně.
Tento projekt vznikl v roce 2011 a v nedávné době překročil
hranici 60 000 pravidelných přispěvatelů, Dobrých andělů,

díky kterým je schopen aktuálně pomoci přibližně 2300 rodinám příspěvkem ve výši cca 5300,- Kč.
Přidejte se, staňme se obcí Dobrých andělů a pomozme tak
rodinám v tísni způsobené onemocněním.
Nikdy nevíme, kdy se dostaneme do obdobné situace a sami
budeme potřebovat pomoci. Výše příspěvku záleží jen na Vás
a může být i relativně nízká. Pokud by každý z nás ekonomicky
aktivních přispěl například jen stokorunou, dokážeme tak pomoci až 5 rodinám.

Registraci a více informací naleznete na www.dobryandel.cz
Jste-li v tíživé situaci, nebojte se požádat o pomoc.
Rodiny s dětmi, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky
nemocní nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním, mohou požádat o pravidelnou finanční pomoc
u některého ze spolupracujících odborných lékařů. Každá žádost je posuzována individuálně, na pomoc není právní nárok.
O doručení Žádosti o finanční pomoc můžete požádat i přímo:


poštou: DOBRÝ ANDĚL, Švédská 3281/6a, 150 00 Praha 5
emailem: dobryandel@dobryandel.cz



telefonicky: 733 119 119



- Bc. Milan Medvedík, místostarosta -

VLAKEM, AUTOBUSEM I TRAMVAJÍ NA JEDNU JÍZDENKU
Od září 2016 je znovu jednodušší cestování hromadnou dopravou. Občané tak mohou jezdit s jedinou jízdenkou ve
všech spojích objednávaných Olomouckým krajem, ale také
v městské hromadné dopravě v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích.
Od 1. září je do systému IDSOK integrováno šest zbývajících
železničních tratí číslo 270, 274, 280, 290, 300 a 330.
Jízdenky si cestující mohou koupit na obvyklých místech,
tedy u řidičů autobusů, v pokladnách Českých drah i v informačních kancelářích dopravců.
„Naše práce se nyní dostává do další strategické fáze. Nadále pracujeme na rozšíření bezkontaktního odbavení, které se
týká časových jízdenek a přiřazení takzvaných časových kupónů IDSOK na bankovní karty v co největším rozsahu. Prozatím
tento způsob odbavení funguje v autobusech na Jesenicku
a Prostějovsku, včetně zdejší MHD a snahou je co nejvíce více

informovat cestující, že tento způsob placení je možné využít,“ sděluje ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.
Tratě zařazené k 1. září 2016 do IDSOK:
270 Hoštejn – Zábřeh na Moravě – Olomouc – Přerov – Hranice na Moravě – Polom
274 Litovel předměstí – Mladeč
280 Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou
290 Olomouc – Uničov – Šumperk
300 Přerov – Chropyně – Nezamyslice
330 Přerov – Říkovice
Případné praktické dotazy k jízdenkám IDSOK můžete vznášet na pana Mádra - tel. 587 336 658 nebo na mail
madr@kidsok.cz.
- Obecní úřad -

ZŠ STŘEŇ
Ve čtvrtek 1. září byl po dvouměsíčních letních prázdninách
slavnostně zahájen školní rok 2016/2017. Kromě učitelky
a vychovatelky Aleny Zatloukalové se na děti a jejich rodiče
těšili i noví pedagogové (třídní učitelka 1. a 2. třídy - Milada
Nováková a třídní učitel 3. a 4. třídy - Zdeněk Bábek).
V pedagogickém sboru přibyl i asistent pedagoga, Filip Domes.
V měsíci říjnu byly zahájeny zájmové kroužky školy.
V pondělí si děti mohou prohlubovat znalosti angličtiny
v kroužku pod vedením pana učitele Filipa Domese. Byla ob-
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novena i činnost keramického kroužku, který děti mohou navštěvovat vždy ve středu s panem učitelem Zdeňkem Bábkem.
Ve čtvrtky mohou děti hrát sportovní hry pod vedením paní
učitelky Aleny Zatloukalové.
Školní družina pro děti také pořádá zajímavé odpolední aktivity, například přípravu ovocného poháru nebo zeleninový
den. Tento pátek (21. října) je věnován dlabání dýní a lampionovému průvodu.
V úterý 11. října se konaly třídní schůzky, kde byli rodiče
informováni nejen o prospěchu a chování žáků, ale také jim
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byly sděleny informace související s týdenním pobytem dětí
ve Švagrově. Do Švagrova jedou děti s novým pedagogickým

sborem v termínu od 20. do 26. listopadu. Pobyt dětí bude
přírodovědně zaměřen.
- Zdeněk Bábek -

MŠ STŘEŇ
Prázdniny nám rychle utekly a mateřská škola opět otevřela
své brány dětem. Přivítali jsme spoustu nových dětí, které
nastoupily již ve čtvrtek 1. 9.. Postupně se děti adaptovaly na
nové prostředí, kamarády, učitelky a zaměstnance školy.
A vzhledem k tomu, že je září adaptačním obdobím, zpestřily
jsme si ho poslední den, v pátek 30. 9., divadlem.

Zavítalo k nám loutkové divadélko s pohádkou „O Bajajovi“
Pan Dan Taraba, který s divadlem jezdí po mnoha školkách po
celé ČR, nejprve děti přivítal písničkou s pohybovým ztvárněním a poté začal vyprávět a hrát již zmíněnou pohádku o nebojácném Bajajovi, který vysvobodil princeznu ze spárů zlého
draka. Představení bylo velice pěkné a vtipné, provázané písničkami, legračními frázemi i tancem. Pan Taraba během
představení aktivně zapojil i děti, které s ním zpívaly, tančily
a odpovídaly na dotazy. Nakonec divadla si mohly děti pohladit koníčka, na kterém Bajaja přemohl zlého draka. Bylo úžasné vidět nadšené tváře dětí a slyšet jejich zpětnou vazbu
k této pohádce. Na další představení se těšíme již v listopadu
.
V těchto dnech probíhá ve školce „Vitaminový týden“,
o kterém se dočtete v dalším čísle místního zpravodaje .
- Adéla Stryková, DiS. -

SDH STŘEŇ
Dne 24. 9. 2016 pořádali dobrovolní hasiči a sportovní skupina Streetballistů Střeňské VINOBRANÍ. Z našeho pohledu se
akce povedla, měli jsme radost z velké účasti lidí, kterým se
akce podle jejich slov moc líbila. Akce tohoto druhu byla první, proto se omlouváme lidem, na které nezůstal burčák pro
velký zájem ze strany lidí. Bereme si tuhle informaci k srdci
a příští rok bude burčáčku určitě více. Děkujeme všem, co se
účastnili.
V sobotu 1. 10. 2016 jsme pořádali OKRSKOVOU HASIČSKOU
SOUTĚŽ pro muže, ženy a děti. Sešlo se celkem devět družstev
- kolem šedesáti soutěžících. Muži a ženy závodili ve štafetovém běhu a požárním útoku. Děti nám předvedly požární útok
ve dvou kolech.
Hasičské sbory které se účastnily: SDH Střeň, SDH Lhota,
SDH Mezice, SDH Náklo a SDH Rozvadovice. Naši muži získali

5

pěkné 4. místo a naše děti 2. místo. Nešlo však o výhru, jde
hlavně o to se sejít, společně se pobavit a ukázat, co nás baví.
Za sebe moc děkuji všem kolegům, kteří věnovali svůj čas na
přípravu a průběh hasičského dne, není jich moc, ale vždy do
toho dají hodně svých sil a osobního volna a já si jich zato
vážím.
V neposlední řadě vám chci představit naše skvělé družstvo
mladých hasičů, kteří jsou ze Střeně a tři spolubojovníky
a kamarády máme z obce Březové.
MLADŠÍ HASIČI SDH STŘEŇ: Adélka Rotterová, Elenka Podškupková, Eliška Čecháková, Eliška Nevimová, Filípek Večeřa,
Kristýnka Staroštíková, Adámek Frank, Lukášek Večeřa, Ondrášek Podškupka, Vlastik Drozd, Tomášek Milko, Lukášek
Kubíček.
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V říjnu loňského roku jsme s hasiči začínali v počtu pět dětí,
nyní je jich více, o to je větší radost a možnost s dětmi pracovat. Dostala jsem otázku, zda je ještě možnost se přihlásit do
kroužku mladého hasiče. Odpověď zní ano. Maximální počet

dětí v kroužku je patnáct, takže jsou ještě poslední tři místečka volná. A kdo se může přihlásit? - Ať jsi holka nebo kluk, je
to fuk, hlavně buď veselý a hravý, měj smysl pro bojovnost a
fér jednaní ve společném týmu. Jestli ti je pět až devět roků,
tak jsi vítán. Stačí dojít kterýkoliv pátek na trénink, začínající v
16:20 h a končící v 17:55 h.

Náplň kroužku: požární útok, štafety, vázání uzlů, zdravověda, topografie, brigády, soutěže, výlety a mnohé další. Kontakt na vedoucí: Irča Drozdová, e-mail: IaSaV@seznam.cz.
Budu se na Vás těšit.
Mým zlatíčkům MLADÝM HASIČŮM, kteří zabojovali o pohár
a získali v Požárním útoku nádherné 2. místečko s úžasným
časem 24:71 s, moc gratuluji. Jste moje šikulky a budu se těšit
na další trénink. Ahoj Irča.
- Irena Drozdová -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 4 – 2016
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) přijetí Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na
nákup dopravních aut a zařízení 2016 za účelem pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Střeň ve
výši 100 000,- Kč.
b) spolufinancování pořízení dopravního automobilu pro
jednotku SDH Střeň v souladu s podmínkami smlouvy
o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH
2016.
c) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje z dotačního titulu Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení
2016.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášení nového výběrového řízení na dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou ZAHRADA
Olomouc s. r. o. na realizaci projektu Komplexní úpravy
veřejného prostranství obce Střeň. Smluvní cena činí
719 981,71 Kč (včetně DPH).
4. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s firmou Metal – Management, spol. s r. o. na dodávku rotačního bubnového síta včetně montáže a kompletního zapojení. Kupní
cena činí 186 800,- Kč (bez DPH).
5. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího podnikání s paní Zdeňkou Sigmundovou.
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6. Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků pro ZŠ
Střeň na školní rok 2016/2017. Skutečný počet žáků na
škole bude od 1. 9. 2016 – 22 žáků, přičemž je požadováno
nejméně 12 žáků v průměru na jednu třídu, tzn. nejnižší
počet 24 žáků.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí požadavek paní Marušákové na změnu územního plánu a v době projednávání
aktualizace územního plánu zváží jeho zařazení.
Zasedání č. 5 – 2016
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) výsledek výběrového řízení na „Dopravní automobil
s požárním přívěsem nákladním – hasiči Střeň. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Techsport, s. r. o..
b) kupní smlouvu s firmou Techsport, s.r.o. na dodávku
dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním (Ford Transit). Kupní cena činí 943 800,- Kč (včetně
DPH).
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) smlouvu o zemědělském pachtu č. 59/2016 mezi obcí
Střeň a Zemědělským družstvem Unčovice.
b) smlouvu o zemědělském pachtu č. 158/2016 mezi obcí
Střeň a Zemědělským družstvem Unčovice.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o narovnání ke
smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Energie Pro s. r. o..
- Obecní úřad -
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE - VÝSLEDKY ZA OBEC STŘEŇ
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané 7. a 8. října 2016, Obec Střeň - okrsek č. 1
poř. číslo vol. č. strany název volební strany
počet kandidátů volební zisk, hlasů - % pořadí
1
1
Volte Pravý Blok
1
0-0%
2
2
Občanská demokratická strana
60
6 - 3,6 %
3
6
Piráti + Změna + ProRegion
50
9 - 5,3 %
4
8
Československá strana socialistická
2
0-0%
5
12
Česká strana sociálně demokratická
60
48 - 28,4 %
1.
6
25
NEZÁVISLÍ a MORAVANÉ
60
1 - 0,6 %
7
26
Koruna Česká
55
0-0%
8
30
ANO 2011
58
23 - 13,6 %
3.
9
32
TOP 09
55
6 - 3,6 %
10
37
Komunistická strana Čech a Moravy
59
29 - 17,2 %
2.
11
41
Národní demokracie
6
0-0%
12
42
Starostové ProOlomoucký kraj
60
18 - 10,7 %
4.
13
43
Úsvit s Blokem proti islamizaci
58
1 - 0,6 %
14
52
Svobodní a Soukromníci
59
0-0%
15
53
OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
58
4 - 2,4 %
16
67
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI
44
0-0%
17
70
Koalice Republikánů Miroslava Sládka
2
0-0%
18
74
Koalice pro Olom.kraj spol.se starosty
55
16 - 9,5 %
5.
19
75
Dělnická strana sociální spravedlnosti
45
3 - 1,8 %
20
78
Koalice Svoboda a přímá demokracie
59
4 - 2,4 %
21
81
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU
57
1 - 0,6 %
169
Registrovaných voličů: 479; Hlasujících voličů: 169, tj. 35,3 %; 21 volebních stran: s hlasy - 14 stran, bez hlasů - 7 stran.
- Obecní úřad -

INFORMACE Z OBCE
SEMINÁŘ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ÚČASTNÍKY
SILNIČNÍHO PROVOZU
Na základě podnětů z řad občanů se ve čtvrtek 24. 11. 2016
od 18:00 uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu ve
Střeni seminář s názvem Otázky a odpovědi pro účastníky
silničního provozu. Seminář je určen pro všechny účastníky
silničního provozu (řidiče, cyklisty, chodce…) a povede ho
dlouholetý instruktor autoškoly pan Svozil. Občané se tak
mohou dozvědět nové informace z oblasti silničního provozu
a ujasnit si některé problematické výklady pravidel Otázky, na
které se chcete zeptat, můžete do doby konání semináře vkládat do schránky obecního úřadu, případně je můžete doplnit
přímo na místě. Vstup na akci je zdarma.

3. a 4. třídy ZŠ ve Střeni (1. patro) a to ve dvoutýdenním cyklu
(další termíny: 16. 11. 2016, 30. 11. 2016, 14. 12. 2016, 11. 1.
2017…). Vítáni jsou všichni občané, kteří mají chuť tvořit rukama krásné věci. Doporučujeme vhodné pracovní oblečení,
k dispozici jsou návleky na obuv. Náklady na lektora a provoz
místa kroužku hradí Obec Střeň, náklady na samotné výrobky
si uhradí účastník kroužku (materiál, energie na výpal).

PROGRAM ROZVOJE OBCE STŘEŇ – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Esle se chcete dozvědět, jak má jezdit správné hanák s kolečkama, dvókolákem, plkačem, kočárem, inline bruslama nebo
jinym verglem na cestě, tak přendite .

V rámci nejbližšího zasedání zastupitelstva obce proběhne
veřejné projednání Programu rozvoje obce Střeň na roky
2016 - 2024. Tento krok předchází schválení celé strategie,
která počítá s realizací řady projektů v uvedeném období.
Projednání se bude konat ve čtvrtek 3. 11. 2016 od 18:30
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Střeni. Všichni občané
jsou srdečně zváni.

KROUŽEK KERAMIKY PRO VŠECHNY GENERACE

PILATES

Od středy 2. listopadu 2016 bude obnoven kroužek keramiky pro všechny generace občanů Střeně, tentokrát pod vedením pana učitele Mgr. Zdeňka Bábka. Pravidelné setkávání
bude probíhat v čase 17:00 až 18:30 v prostorách učebny
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Cvičení Pilates probíhá pravidelně každou středu od 19:00
do 20:00 hodin na sále kulturního domu ve Střeni. V období
zimních měsíců se přesune do prostor zasedací místnosti
obecního úřadu.
- Obecní úřad -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“

Lidové pořekadlo
AUDIOKAZETA
BAGETA
BICEPS
BUTIK
DĚJEPIS
DOKTORKA
DROGERIE DRŽÁK EIDAM FJORD
GEOMETRIE HVĚZDIČKA JOGURT
KABARET KABÁT KABEL KOKOS
KOŇAK KOTNÍK KREVETA LASER
LOĎKA LOUŽE NÁSTUP OPONA
PALBA PARAPET PERNÍK PRAMEN
RADNICE
ROČENKA
ROUŠKA
RYBKA SANKCE STRÁNKA SUCHAR
ŠLEHAČKA TAJFUN TAŠKA ÚTVAR
ÚVODNÍK
- Dagmar Holániková -

TAJENKA:
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PŘÍRODA OČIMA MILOSLAVA ŠČUČKY
Po čase pokračujeme s prezentací fotografií pana Miloslava
Ščučky (bývalého občana Střeně), který se dlouhodobě věnuje
focení přírody. Stejně jako všechny příspěvky ve zpravodaji, je
i tato aktivita bez nároku na honorář a tak Milošovi alespoň
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veřejně děkujeme a přejeme mu další krásné fotografie
zejména z okolí Střeně a Litovelského Pomoraví.
- Jiří Nevima -

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 5/2016

PLÁN AKCÍ
27. 10. 2016, 17:30 - Položení kytice u pomníku 1. a 2. sv. války (u kapličky)
2. 11. 2016, 17:00 – Zahájení kroužku keramiky pro všechny generace
3. 11. 2016, 18:30 – Veřejné projednání PRO, zasedání zastupitelstva obce

INZERCE

24. 11. 2016, 18:00 – seminář Otázky a odpovědi pro účastníky silničního
provozu
3. 12. 2016, 16:30 – Rozsvícení vánočního stromu ve Střeni (před KD)

KOSMETIKA A PEDIKÚRA
Zdeňka Sigmundová
Střeň
tel. 734 603 714

Jen pár sdělení pro vás :
OD 12. 9. 2016 JE MOJE „ provozovnička „
AUTORIZOVANÝ SALON MESOSYSTEM
To mi umožňuje provádět ošetření pleti profesionální kosmetikou Mesosystem.
Jedná se o vysoce kvalitní přípravky - CHEMICKÉ PEELINGY - s okamžitým viditelným
účinkem na všech typech pleti ( suchá, mastná, aknozní, vrásčitá, s pigmentací, ...).Více informací vám ráda sdělím osobně.
CHEMICKÝ PEELING JE MOŽNÉ APLIKOVAT POUZE OD ŘÍJNA DO BŘEZNA Pokud
máte tedy zájem, třeba jen o konzultaci ( zdarma ), kontaktujte mne.
Začíná období PARAFÍNOVÝCH ZÁBALŮ rukou, nohou, šíje, bolavých kloubů atd. Je
nutné se objednat !!!

Blíží se VÁNOCE :
DO 10. PROSINCE přijímám objednávky na KOSMETICKÉ BALÍČKY I JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY. S výběrem vám ráda poradím.



Nabízím VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY NA KOSMETIKU A PEDIKÚRU



Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 5. 12. 2016
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Medvedík, Zdeněk Bábek, Adéla Stryková, Irena Drozdová, Dagmar Holániková
Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková
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