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Vychází jednou za dva měsíce

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

ZIMA JE TADY
I když si s námi počasí mnohdy zahrává, je jasné, že zima je tady a to se vším, co
k ní patří. Napadl první sníh, překvapila nás ledovka a děti láká kdejaká zamrzlá
kaluž. Dospěláci jsou mrzutí, že musí topit a snášet tu vlezlou a nepříjemnou zimu.
Tak už to na světě někdy chodí. Co je pro jednoho radost, je pro druhého starost.
A tak i v tomto zimním období počítáme s provozováním kluziště Na Trávníku
(pokud to počasí dovolí a bude dlouhodobě mrznout). Určitě bychom raději
viděli střeňské děti v zimě na kluzišti
nebo sáňkovat na kopci než marnit čas
u počítačů, tabletů, mobilů či televize.
Podle hesla, že nic se nemá přehánět, je
asi potřeba k tomuto problému mladé
generace přistupovat.

vést jednou za dva kalendářní roky. Ač si
o tomto opatření můžeme myslet každý
co chceme, je třeba brát na vědomí, že
takovýto provozovatel může být vyzván
obecním úřadem s rozšířenou působností (v našem případě Litovel)
k předložení dokladu o provedení uvedené kontroly. Více informací včetně
případných sankcí při nedodržení povinnosti najdete na webových stránkách
obce v sekci aktuality nebo na nástěnce
umístěné na chodbě obecního úřadu. Je
smutné, že oficiální metodické informace k této problematice jsme od odpovědných státních orgánů obdrželi až
začátkem prosince.

V zimě si neodpustím připomenout
téma topení a s tím související zakouření vesnice. Tentokrát bych chtěl pochválit ty odvážlivce, kteří se pustili do kotlíkových dotací a rozhodli se topit ekologičtěji. Pevně věřím, že pozitivní příklady instalace úspornějších a k přírodě
Za zmínku stojí také úspěšně zrealizošetrnějších kotlů inspirují ostatní vaný ozdravný pobyt dětí z naší ZŠ ve
a dočkáme se v obci postupem času Středisku ekologické výchovy Švagrov
(www.svagrov.cz, Vernířovice na Šumčistějšího ovzduší.
persku). Poděkování patří zejména učiS touto problematikou souvisí také
telům, ale také rodičům za trpělivost
zákonná povinnost pro provozovatele
a dětem za jejich skvělý a aktivní příkotlů - spalovacích stacionárních zdrojů
stup. Kdo na Švagrově byl, viděl, že je to
(STZ). Každý provozovatel STZ si musí
pro naši školu a děti krok tím správným
nechat provést odborně způsobilou
směrem. Dotaci 85 % na ozdravný pobyt
osobou do konce roku 2016 kontrolu
poskytne Státní fond životního prostřetechnického stavu a provozu STZ na
dí ČR. Zbývajících 15 % bude hrazeno
pevná paliva o jmenovitém tepelném
z rozpočtu obce.
příkonu od 10 do 300 kW včetně (platí
pro STZ, které slouží jako zdroj tepla pro
Dalším úspěšně zrealizovaným projekteplovodní soustavu ústředního topení). tem je pořízení nového devítimístného
Předmětnou kontrolu je potřeba pro- hasičského dopravního automobilu

Příjemné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů
v novém roce
Vám přeje
Obecní úřad Střeň

rok se s rokem sešel a opět tu máme adventní čas spojený s tolik očekávanou vánoční atmosférou. Díky snaze kulturního
výboru a dobře fungujícím obecním spolkům jsme si udrželi hezkou tradici rozsvícení
obecního vánočního stromu spojenou s pestrým kulturním programem a občerstvením
dle chuti každého návštěvníka. V sobotu
3. prosince se sešlo před kulturním domem
opravdu hodně Střeňáků i přespolních
a bylo vidět, že si přišli akci užít a společně
se pobavit. Co víc si přát? Vždyť čas Vánoc je
v dnešní době vnímám hlavně jako období
svátku pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví
společně bez ohledu na své náboženské
přesvědčení. Je hezké, že si všichni k sobě
hledají cesty a chtějí trávit čas adventu společně. To jsou hodnoty, za které si sice nikdo z nás nic nekoupí, ale věřte, že jsou důležitější než peníze a jiné hmotné statky.
Jménem obce bych chtěl poděkovat všem,
kteří se aktivně podíleli na organizaci – tedy
kulturnímu výboru obce Střeň, ZŠ a MŠ
Střeň, obecním zaměstnancům, dále místním spolkům: SDH Střeň, TJ Střeň, SRPŠ,
Volejbal group, Streetball. Velké poděkování
patří také Mikulášovi, andílkům a čertíkům
za tradiční mikulášskou nadílku (5. prosince), která se těší nejen u dětí dlouhodobě
velké oblibě.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné
vánoční svátky plné rodinné pohody
a v novém kalendářním roce 2017 hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
- Jiří Nevima, starosta -
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určeného pro účely Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Střeň (zásahové jednotky) a z části také pro Sbor dobrovolných hasičů Střeň (místní spolek). Automobil Ford Tranzit
Kombi s nákladním přívěsem byl pořízen za cenu 943 800,- Kč.
Obci Střeň byla přiznána dotace od Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 450 000,- Kč na vybavení JSDH Střeň novým
dopravním automobilem. Dotace bude poskytnuta také z programu Dotace pro jednotky SDH obcí od Olomouckého kraje.
Příspěvek činí 100 000,- Kč a bude použit na částečnou úhradu nákladů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Střeň novým dopravním automobilem (z Programu na podporu JSDH - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup
dopravních aut a zařízení 2016). Zbývající částka 393 800,- Kč
bude uhrazena z rozpočtu Obce Střeň. Naše zásahová jednotka je tak vybavena odpovídajícím moderním a plně vybaveným dopravním automobilem.

V období od začátku září do konce října 2016 proběhla realizace projektu „Komplexní úprava veřejného prostranství obce
Střeň“, kterým byly realizovány stavební a vegetační úpravy

na třech lokalitách v obci. Tento projekt byl finančně podpořen z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce
2016“, konkrétně z dotačního titulu č. 1 - Podpora budování
a obnovy infrastruktury obce. Akce byla financována
z rozpočtu Olomouckého kraje částkou 300 000,- Kč
a zbývající částku 419 037,91 Kč hradila Obec Střeň ze svého
rozpočtu (celková cena projektu tedy
činila 719 037,91 Kč).
Jednalo se o následující realizace:
1.
Prostor památníku a uliční parter před školou – stavební úpravy (obnova památníku Rudé armády, rekonstrukce dvou plotů, renovace studny, související dláždění…), vegetační úpravy (vysazení javorů, lípy, růží,
levandulí, kolvícií, bobkovišní, vysetí trávníků…)
2.
Prostor parkoviště na návsi – vegetační úpravy
(výsadba svídy, vysetí trávníku)
3.
Prostor před objektem kulturního domu – vegetační
úpravy (osazení jarními cibulovinami, travami, půdopokryvnými keři…)
Realizací projektu došlo ke zvýšení atraktivity obce
(dokončení revitalizace veřejných prostranství v okolí návsi
a prostoru před OÚ Střeň).
Dne 24. listopadu se uskutečnil v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Střeni seminář s názvem Otázky a odpovědi pro
účastníky silničního provozu. Seminář byl určen pro všechny
účastníky silničního provozu a vedl ho dlouholetý instruktor
autoškoly pan Svozil. Občané se tak dozvěděli nové informace
z oblasti silničního provozu a ujasnili si některé problematické
výklady pravidel. S ohledem na velký zájem o tuto akci je
Obecní úřad připraven na uvedený seminář v budoucnosti
navázat. Tímto bych také rád poděkoval panu Svozilovi za
výbornou spolupráci s naší obcí.
- Jiří Nevima, starosta -

INFORMACE K NOVÉMU DOTAČNÍMU PROGRAMU KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Olomoucký kraj plánuje v druhé polovině roku 2017 vyhlásit
druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací. Podmínky dotačního programu budou vycházet ze závazných podmínek
stanovených Ministerstvem životního prostředí. Tyto závazné
podmínky by měly být známy do konce března 2017. Po vyhlášení dotačního programu (druhá polovina roku 2017) budou opět organizovány informační semináře ve vybraných
městech Olomouckého kraje. Všechny informace k dotačnímu
programu budou zveřejněny i na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.

s ručním přikládáním za nový environmentálně šetrnější zdroj
vytápění rodinného domu. Z dotace tak bude možné pořídit
např. tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, ale i kotel
na pevná paliva (na biomasu, uhlí, kombinovaný). Žadatelem
může být pouze vlastník/spoluvlastník rodinného domu na
území Olomouckého kraje. V rámci dotačního programu by
opět měla platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny
realizované po 15. 7. 2015.

V rámci druhého dotačního programu bude možné získat
finanční prostředky na výměnu starého kotle na pevná paliva

- Olomoucký kraj -

Zdroj:
www.kr-olomoucky.cz/informace-k-novemu-dotacnimu-programukotlikovych-dotaci-aktuality-6114.html

SOUTĚŽ - VÁNOČNÍ STŘEŇ
Po úspěšném absolvování premiérového ročníku „Vánoční
Střeň“ vyhlašujeme druhý běh soutěže o nejkrásnější Vánoční
výzdobu domu a předzahrádky. Hodnotit budeme tentokrát
ve třech následujících kategoriích.
1) Denní - vánoční výzdoba viditelná za denního světla
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2) Noční - světelná výzdoba
3) Tradiční vánoce - výzdoba spojená s tradicemi Vánoc
Letošní zimu se nám podařilo angažovat rozšířený vícečlenný tým porotců ve složení Zdenka Medvedíková, Andrea Láta-
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lová, Marcela Lónová, Jitka Gargelová, Lukáš Spáčil a Jiří Gargela.

seznámíme v novém roce. Již se těšíme na Vaše krásné výtvory, které navodí vánoční atmosféru v celé obci.

Prohlídka výzdob a jejich porovnání proběhne v průběhu
týdne před Vánoci od 16. do 23. prosince 2016. S výsledky Vás

- Bc. Milan Medvedík -

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Naši milí pacienti...
opět tu máme advent a nastal čas, abychom stejně jako loni,
zhodnotili naši práci za pomalu končící rok 2016.
Nejdříve bych uvedla pár čísel. Na preventivní či registrační
prohlídky přišlo 630 pacientů. Celkem jsme vydali 174 testů
na skryté krvácení do stolice, z nichž 18 bylo pozitivních.
Všichni pacienti s pozitivním testem byli odesláni na další vyšetření tlustého střeva. Ani naše nové přístroje nezahálely. Na
pojišťovnu jsme vykázali 350 EKG vyšetření, 338 INR testů
pacientů léčených warfarinem, 51 testů na glykovaný hemoglobin a 181 CRP testů. Všichni pacienti, kteří naše přístroje
využívají, určitě ocení rychlost stanovení hodnot a přesnou
diagnostiku.
Letos jsme přeočkovali 180 pacientů proti sezónní chřipce.
Mnoho pacientů také využilo kombinované vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému kašli, hojně očkujeme proti klíšťové
encefalitidě, pneumokokovým nákazám. Máme i pacienty,
kteří se nechali očkovat proti pásovému oparu. Všechny vakcíny jsou k dispozici ihned v ordinaci nebo je do týdne objednáme. V případě Vašeho zájmu o očkování Vám rádi poradíme.

Po útrapách s elektronickým receptem na konci minulého
a na začátku letošního roku se elektronický recept výborně
„rozběhl“. Myslím, že naše ambulance je momentálně jedna
z mála, která v našem regionu elektronický recept používá.
Zdárně se rozbíhá i emailová komunikace mezi Vámi pacienty
a naší ambulancí. Určitě jste si stačili všimnout, že díky elektronickému receptu a emailové poště výrazně ubylo pacientů
v čekárně. Pokud to dovolí čas, snažíme se na Vaše emaily
odpovídat co nejdříve, většinou ještě týž den.
A nakonec bych se ještě ráda zmínila o jednom úspěchu
z minulého roku, kdy se naše ordinace umístila v soutěži ORDINACE ROKU na 3. místě v Olomouckém kraji. A to díky Vašim hlasům. Letos jsme nominováni znovu, chcete-li nám dát
svůj hlas a podpořit nás v soutěži, můžete opět hlasovat na
www.ordinaceroku.cz.
Na závěr bychom Vám chtěly popřát klidné a pohodové
svátky vánoční, hodně ZDRAVÍ, štěstí a spokojenosti v nadcházejícím roce 2017.
- MUDr. Andrea Adamcová, Dagmar Holániková -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Vážení rodiče a přátelé školy,
dne 1. prosince jsem nastoupila do školy jako nová ředitelka. Jmenuji se Miloslava Ťoupalíková a pocházím z Ústí nad
Labem. Vystudovala jsem PF UJEP obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se speciální pedagogikou. Posledních 25 let jsem učila
ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Doufám, že pro Vaši školu budu dobrou ředitelkou. Chtěla
bych, aby škola byla místem příjemných setkávání, místem,
kde se Vašim dětem bude dostávat kvalitního vzdělávání, kam
se budou těšit a kde budou spokojené.
Přeji Vám příjemné prožití adventního času, hezké a klidné
vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví do nového roku.

- Mgr. Miloslava Ťoupalíková Dýňové odpoledne
V pátek 21. října 2016 jsme uspořádali „Dýňové odpoledne“
pro děti a rodiče naší školy, které jsme všichni zakončili lampionovým průvodem. Dlabání dýní začalo již odpoledne ve ŠD.
V průběhu odpoledne nám na školní zahrádce přibývalo
spoustu krásně vydlabaných dýní, které jsme před lampionovým průvodem rozsvítili. K večeru jsme se všichni sešli před
školou s lampiony, prošli jsme částí obce a zakončili jsme tento den na školní zahrádce uspáním přírody ukolébavkou, kterou zazpívaly všechny děti. Pro děti připravili rodiče párek
v rohlíku a čaj. Všichni pak spokojeně odcházeli domů.

Halloweenské hrátky
V úterý 25. října si děti ze školy domluvily se svými vyučujícími halloweenské hrátky. Všichni se oblékli do masek a ještě
než začala škola, zapálili svíčky ve vydlabaných strašácích
z dýní. Povídali a ukázali, jak vypadá Halloween v anglicky
mluvících zemích. Zahráli si hry a zazpívali písničku Pět ježibab. Při soutěži o nejlepší masku se porota nemohla rozhodnout, a tak odměněni byli všichni bubáci.
- Mgr. Milada Nováková -

- Mgr. Alena Zatloukalová -
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Hravá věda
Program Radka Chajdy Hravá věda, který proběhl ve středu
30. 11., přinesl dětem základní a mateřské školy ukázku toho,
že i obyčejné věci mohou být zajímavé a hlavě také, že i věda
je hra. Pan Chajda dětem vyrobil létající pytel, aby dokázal, že
teplý vzduch stoupá vzhůru. Pomocí inkoustem obarvené
kostky cukru ukázal, jak se cukr dostane do každičkého místa
ve vodě a názorně tak dětem předvedl jev zvaný difúze. Naučil děti, jak pomocí PET lahve vyrobit malou vrtulku, předvedl
vodní vír a spoustu dalších zajímavostí.
- Mgr. Zdeněk Bábek -

Pobyt dětí ZŠ v SEV Švagrov
Ve dnech 20. – 26. 11. proběhl pobyt dětí ze ZŠ ve Středisku
ekologické výchovy ve Švagrově. Během tohoto pobytu se
děti seznámily s okolní přírodou a živočichy, kteří v naší přírodě žijí a ukládají se k zimnímu spánku. V poznávání dětem
pomáhali skřítkové zvaní Hajadla, kteří je seznamovali se zimními spáči, povídali o přírodě a hráli s nimi spoustu zajímavých her. Děti si také vyrobily spoustu pěkných věcí – rybičku,

Foto: Zdeněk Bábek

Mateřská škola
Polovina října patřila vitamínům. Děti do školky nosily různé
druhy ovoce a zeleniny a my jsme s nimi dále pracovali. Naučili jsme se správně třídit ovoce a zeleninu. Dále jsme si zopakovali barvy a také počty. Velkou roli zde hrála smyslová percepce – zrak, chuť, čich a hmat. Všechny smysly jsme si řádně
procvičily a musím říci, že to šlo dětem na jedničku. S těmito
plody podzimu jsme taktéž hráli různé hry, tvořili a nebo zpívali a tančili na danou tématiku.
motýlka nebo hada. Program byl pro děti zajímavý a pestrý.
Všem se týden ve Švagrově moc líbil. Poděkování patří všem
zaměstnancům školy. O krásném prostředí a vstřícnosti personálu se mohli také přesvědčit rodiče, kteří si v sobotu přijeli

děti vyzvednout. Na webových stránkách školy
(www.stren.cz/skola) naleznete mnoho zajímavých fotografií
z pobytu.
- Mgr. Milada Nováková -
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Na tento vitamínový týden navazovala akce s názvem
„Bramboriáda“, kterou si děti oblíbily již z předešlých ročníků.
Pro děti byl připravený program formou závodů ve dvou družstvech jak jinak než s bramborami. Brambory se sázely na
pole, pak sklízely, převážely a uskladňovaly. Na závěr se brambory spočítaly a děti povídaly, jaké pokrmy z brambor znají.
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Na poslední listopadové dny bylo pro děti domluvené loutkové divadlo. Zavítal k nám opět pan Taraba, který se tentokrát představil s pohádkou „O chytré princezně“.

Jako poslední byl projekt s názvem „Hravá věda“, který se
uskutečnil ve středu 30. 11. Děti prováděly různé pokusy, které byly mnohdy přínosem i pro nás učitelky.

Hned druhý den po bramboriádě nás ve školce čekal Halloween, který byl poslední říjnovou akcí. V tento den se ve
školce sešly různé kostýmy, ale i tak převládaly čarodějové
a čarodějnice. Děti své kostýmy představily a poté si zatančily
na Halloweenské diskotéce na známé dětské písničky. Tančily
ve dvojicích i společně v kruhu. Následovala zasloužená relaxace, kde se děti zklidnily a uvolnily.

Po předešlé domluvě k nám ve čtvrtek 10. 11. přijela zdravotní sestřička, která provedla u dětí z mateřské i základní
školy preventivní screeningové vyšetření zraku s názvem
„Koukají na nás správně?“ speciálním přístrojem, který měří
dioptrie. Toto vyšetření by se mělo provádět každý rok, není
povinné a je zpoplatněno danou částkou.
V pátek se konalo vánoční focení, které je taktéž dobrovolné.
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Nyní jsme se přehoupli do adventního období, které nám
mírně znepříjemňuje mrazivé počasí. A proto všem přejeme
klidné prožití vánočních svátků v teple domova.
- Adéla Stryková, DiS. -
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TJ STŘEŇ
Jsou Svátky…
Jak zpívá Karel Gott, tak i Čas letí jako bláznivý a již zmiňované Svátky jsou tu.
Jménem Tělovýchovné jednoty Střeň, z. s. děkuji všem fandům, příznivcům, sponzorům…, prostě všem, kteří nás více či
méně stále a opakovaně podporují a věří v současnost, ale
hlavně v budoucnost kvalitní střeňské kopané.
Krásné prožití svátků Vánočních, hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2017. Klid a mír do Vašich rodin.

Ještě jen pár statistik, jak jsme si doposavad vedli.
V podzimní části soutěžního ročníku 2016/2017 jsme obsadili
velmi pěkné 9. místo a za to všem, včetně střelců branek velké díky. Střelci Střeně:
7 - Halíř Tomáš
2 - Crhák Jiří, Kamínek David, Lachnit Tomáš, Sekanina Jan,
Sitár Alexandr, Stehlík Petr
1 - Krejčí Vladimír, Kristen Pavel, Seidlman František

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

Sokol Náklo

14

13

0

1

73:9

40

0

1

2

Sokol Odrlice

14

10

0

4

35:25

29

1

0

3

Sokol Pňovice

14

9

0

5

35:32

26

1

0

4

Sokol Hnojice

13

8

0

5

29:16

25

1

2

5

TJ Mladějovice

14

8

0

6

33:23

25

1

2

6

Sokol Vilémov

14

8

0

6

26:33

23

2

1

7

Sokol Luká

14

7

0

7

29:21

22

0

1

8

Sokol Příkazy B

13

7

0

6

26:24

21

0

0

9

TJ Střeň

14

7

0

7

22:36

20

1

0

10

Sportklub Štarnov

14

6

0

8

20:29

17

1

0

11

SK Králová

14

3

0

11

22:35

11

0

2

12

Moravská Huzová

14

3

0

11

12:39

9

2

2

13

FK Šternberk C

14

1

0

13

13:53

2

1

0

Tabulka po podzimní části - více na našich oddílových internetových stránkách: www.tjstren.cz.
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A na co se můžete těšit ještě v tomto roce a v roce příštím
2017.
Plánované akce:

sobota 31. prosince 2016 10:00 hod. - hřiště-Silvestrovský
fotbálek;

sobota 18. února 2017 - Kulturní dům - 52. Šibřinky (ples);

neděle 2. dubna 2017 - 15:00 hod. - hřiště-Střeň - Hnojice
(1. jarní mistrák);

duben 2017 - obec- svoz železného šrotu;

sobota - květen - 6. (13.) 2017 - hřiště za KD - 18. ročník
turnaje v nohejbale;

v červenci se pokusíme znovu obnovit tradiční turnaj
v kopané na místním fotbalovém hřišti.
Od 6. prosince 2016 se v rámci zimní přípravy každé úterý
jezdí na halu do Uničova, která je rezervována vždy od 19,30.
Odjezd od hospody.
Přikládám i rozpis utkání na jaro 2017:

16

NE

02.04.

15:00

Střeň

Hnojice

17

NE

09.04.

15:30

Příkazy B

Střeň

18

NE

16.04.

15:00

Střeň

Pňovice

19

SO

22.04.

VOLNO

20

NE

30.04.

15:00

Střeň

Štarnov

21

NE

07.05.

15:00

Střeň

Náklo

22

SO

13.05.

16:30

Mladějovice

Střeň

23

NE

21.05.

15:00

Střeň

Mor. Huzová

24

NE

28.05.

15:00

Vilémov

Střeň

25

NE

04.06.

15:00

Střeň

Luká

26

SO

10.06.

15:00

Králová

Střeň

- předseda Tělovýchovné jednoty Střeň, z. s Jarda „doktor“ Havlíček -

INFO Z OBCE
Úřední dny OÚ Střeň
Poslední úřední den OÚ Střeň v roce 2016 bude středa
21. 12. 2016. Následně bude OÚ až do konce roku uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené.

Zástup: MUDr. Hufová

Knihovna Střeň
Místní knihovna oznamuje čtenářům, že na druhý svátek
vánoční - 26. prosince 2016 bude zavřeno. Provoz knihovny v novém roce začíná v pondělí 2. ledna 2017. Knihovna je
doplněna o vybrané tituly povinné četby základní a střední
školy.

MUDr. Spurná Ivana – zubní lékařka
Od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 - dovolená. V době nepřítomnosti - pohotovost FN Olomouc.

Betlémské světlo
Skauti z Brna přivezou stejně jako každý rok BETLÉMSKÉ
SVĚTLO – poselství Vánoc. Betlémské světlo budou skauti
roznášet po obci v pátek 23. prosince 2016.
Cvičení Pilates
Naposledy v tomto roce si zacvičíme ve středu 14. 12. Další
setkání s cvičitelkou budou pravidelně probíhat v novém roce
každou středu od 4. 1. 2017 v obvyklém čase (19.00 – 20.00
hodin).
Ordinační hodiny v době vánočních svátků
MUDr. Andrea Adamcová
Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se nebude na zdravotním středisku
ve Střeni ordinovat. Ordinační doba v Nákle zůstává beze
změny. Ordinujeme do 23. 12., dále pak 27. 12. dopoledne
v Příkazích. Ve dnech 28. 12. - 30. 12. 2016 neordinujeme.
V novém roce zahájíme ordinaci v úterý 3. 1. 2017 v Příkazích.
Veškeré informace o ordinaci najdete na našich webových
stránkách www.amimed.cz.


MUDr. Svatava Hoffmannová - dětské odd.
27. a 28. 12. 2016: dovolená



29. 12. 2016: Náklo 8.30 - 11.30 hod.



30. 12. 2016: Náklo 7.30 – 11.30 hod.
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úterý 27. 12. 2016: 8.00 – 10.00 hod. Senice na Hané



středa 28. 12. 2016: 8.00 – 10.00 hod. Vilémov

Sběr elektrozařízení
SDH Střeň oznamuje, že stále pokračuje sběr elektrozařízení
(ledničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, brusky, apod.;
přinést můžete i televize, monitory, rádia, počítače, mobily).
Uvedená elektrozařízení odkládejte za kulturním domem
u zamřížovaného prostoru přístavku.
Drobná elektrozařízení a baterie je možno odevzdat do nádoby E-box (v přízemí na chodbě OÚ Střeň). Baterie je možno
odložit do krabice Ecocheese. Vysloužilé světelné zdroje můžete zase odkládat do malé sběrné nádoby umístěné také
v přízemí chodby OÚ. Do režimu zpětného odběru osvětlovacích zařízení patří:
1. Světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky
(= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky
2. Průmyslová svítidla
Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné je vyhodit do směsného odpadu.
Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické
riziko.
Poplatky na rok 2017
Poplatek za komunální odpad činí 300,-Kč/osoba/rok. Lze ho
uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách
do 31. 3. 2017 a 30. 9. 2017. Lístky na popelnice z roku 2016
jsou platné do 31. 3. 2017.
Stočné činí 1560,-Kč/osoba/rok a je možno ho uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2017 a do
30. 9. 2017.
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Poplatek za psa činí 70,-Kč, za každého dalšího psa téhož
majitele 100,-Kč, úhrada do 30. 9. 2017.
Poplatky je možné hradit v hotovosti na pokladně obecního
úřadu nebo bezhotovostně na účet obce: 1801698319/0800
Variabilní symboly:
- komunální odpad
1340 a číslo popisné
- stočné
číslo popisné
- pes
1341 a číslo popisné.
Všechny poplatky na rok 2017 je možné hradit až po 1. lednu
2017!

organizátora výstavy pana Vladimíra Kamínka (tel. 606 810
066). Výstava se bude konat u příležitosti dne obce Střeň
(Komárfest, 9. září 2017). Předem děkujeme za spolupráci.
- Obecní úřad -

Materiály k povodním
Obecní úřad Střeň žádá občany, kteří vlastní materiály
(fotografie, videa, články...) související s povodňovou historií
obce Střeň, o zapůjčení těchto podkladů pro účely vytvoření
kopie k plánované výstavě - tématika povodní v obci. Materiály můžete přinést na Obecní úřad nebo kontaktovat přímo

ČESKÉ VÁNOCE
Zvyky:
Naši předkové přikládali Štědrému dni velký význam. Považovali jej za den zázraků, byl to den narození Ježíše Krista a
lidé věřili, že se jim mohou splnit jejich přání. Upínali svoji
pozornost do budoucnosti a pomocí různých věštících technik
hledali odpovědi a snažili se příznivě si osud naklonit. Tak
vznikaly tradice a zvyky, které nechávaly nahlédnout do roku
budoucího. Mnohé z nich se již zapomněly, ale některé se
dochovaly dodnes.
Na Štědrý den například krájíme příčně jablko, abychom
uviděli hvězdičku, která znamená, že budeme celý příští rok
zdraví. Lijeme horké olovo do vody, abychom z odlitku poznali
symbol prozrazující budoucnost. Děvčata hází střevícem, který má předpovědět, zda se v příštím roce vdají. To pokud po
dopadu špička střevíce ukazuje ven ze dveří. Pouštíme skořápky se svíčkami a sledujeme, zda zůstane celá rodina pohromadě. Líbáme se pod jmelím, abychom si udrželi po celý další
rok vztah šťastný a plný lásky. Schováváme si šupinu z kapra
do peněženky, aby se nás držely peníze.
Jeden z nejočekávanějších dnů roku, Štědrý den, nastává
vždy 24. prosince, kdy si mezi sebou rozdáváme dárky u na-

zdobeného stromečku, kam je přinesl tajemstvím opředený
Ježíšek. Nikdo neví jak vypadá a kudy se k nám domů dostává.
Celá rodina ale před tím ještě usedá ke Štědrovečerní hostině.
Ta by měla začínat rybí polévkou a jako hlavní jídlo se podává
kapr a bramborový salát. Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční
mší.
Zajímavosti:
Původně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa.
České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí jak
Mikuláš, tak Ježíšek. Symbolem Vánoc bývaly od 16. století
především jesličky (betlém). Až ve 40. letech 19. století se
v Česku začala prosazovat i tradice zdobení stromečku, který
se původně, hlavně na vesnicích, zavěšoval nad stůl špičkou
dolů. Darování darů je zvykem sahajícím až do období středověku. Vánoční dárek symbolizoval hlavně upevnění vzájemných vztahů. Lidé věřili, že jeho prostřednictvím darují část
sebe samotného. Proto měl dříve výběr toho správného dárku
velký význam. A má ho i dodnes.
Zdroj: Reklamní materiál Obchodního centra Letňany, www.ocletnany.cz

- Dagmar Holániková -

VÁNOČNÍ ROSTLINY
Vánoční hvězda
Je nejtypičtější vánoční květinou na
světě. Původně pochází z vlhkých subtropických hor Mexika a má kolem šestnácti set poddruhů. Je známá také pod
jménem poinsettia (poinsetie) – takto
byla pojmenována podle prvního velvyslance Joela Poinsetta, který odtud přivezl rostlinky do Ameriky v roce 1828.
Samotní Mexičané si mysleli, že jsou tyto květiny symbolem
Betlémské hvězdy, proto se spojuje právě s Vánocemi. Její
tradiční červená barva dodává aranžmá slavnostní tón.
Nicméně můžeme ji sehnat i s růžovými, šarlatovými, žlutavými, lososovými či dvoubarevnými listeny.
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Břečťan
Starobylé tradice keltských, germánských a skandinávských kmenů byly založeny na respektování
přírodních cyklů a síly přírody.
Tyto národy oslavovaly zrození
dítěte – Slunce, syna velké Matky,
spojené se zemí a s měsícem.
Bylo zvykem zdobit domy zvenku i zevnitř břečťanem a girlandami z cesmíny a jmelí, aby chránily obyvatele a ti se vyhnuli nežádoucím návštěvám. Ozdobení mělo červenou barvu
– symbol zrození v souvislosti s krví při porodu a zelenou symbol země. Břečťan symbolizuje pravou lásku a věrnost
v manželství stejně jako v přátelství.
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Jmelí
Jmelí je rostlina, která byla posvátná pro
všechny druidy. Tito keltští knězové je používali k rituálním účelům už dvě stě let před narozením Krista na svých zimních slavnostech!
Dnes se věší na lustr a přináší do domu lásku, odvahu, plodnost a zdraví po celý následující rok. Je symbolem míru. Věří
se, že pokud se lidé během Vánoc pod jmelím políbí, je to
příslib štěstí do dalších dní.

Další vánoční květiny
Z dalších květin nalezneme v bohatých
výzdobách světa hlavně begónie, kamélie,
měsíčky,
vřesy,
kosatce, macešky
a chryzantémy, vánoční kaktusy. V Čechách se dále setkáme s barborkami, původně třešňovými větévkami, s nimiž se
předpovídalo neprovdané dívce, zda si
najde v nadcházejícím roce ženicha.
Větvička broskvoně o vánočních svátcích prý odstraňuje
nedůvěru mezi lidmi. Když na Štědrý den vyraší lístečky břízy,
znamená to pevné zdraví a celoroční dobrou náladu.

Cesmína
Je velmi dekorativní pro svou zářivou
a intenzivní zelenou barvu a červené bobule. Má velkou vánoční tradici. Nespojuje se
totiž pouze s křesťanstvím, ale i s islámem.
Považuje se za symbol štěstí a spokojenosti,
přináší prý dokonce myšlenky na oslavy
a dobré jídlo.

Zdroje:
http://1zs.dobris.cz/wp-content/uploads/2012/06/V%C3%81NO%C4%8CN%C3%8D%C4%8C%C3%8DSLO-2O1O.pdf; http://abecedazahrady.dama.cz.

- Dagmar Holániková -

STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
Osmisměrka - hádanka
Stojí strom, má třistapětašedesát lístků, dvaapadesát
kvítků a jen tři míšeňská jablíčka. (tajenka)

APLIKÁTOR, BALET, BAŠTA, BRADA, BROŽURA, BYROKRACIE, ENZYM, FILOZOZKA, HANGÁR, HLÁVKA, CHICHOT, JEHLAN, KOMBINAČKY, KOMNATA, KOMORA, KOMPAS,
KRAJKA, KURZOR, KVĚTÁK, MAGNET, MIKROFON, OBLAK, PÁTEŘ, PEDÁL, PENĚŽENKA,
POPELKA, POPLACH, PORCELÁN, PROPUSTKA, RADIÁTOR, SLANINA, STŘECHA, ŠUNKA,
TISKÁRNA, ÚLEVA, VAŘEČKA, ŽIDLE

- Dagmar Holániková -

Dětská vánoční křížovka

Betlémské ...
Rozbalujeme...
V zimě padá...

Zdobíme...
Na Vánoce pečeme...
Ježíškova maminka...
- Dagmar Holániková -
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PŘÍRODA OČIMA MILOSLAVA ŠČUČKY
I ve vánočním čísle pokračujeme s prezentací fotografií pana
Miloslava Ščučky (bývalého občana Střeně), který se dlouhodobě věnuje focení přírody. Konečně se také dostává na jeho
pověstné fotky divočáků ze střeňského lesa, které tuto aktivi-

tu odstartovaly. Stejně jako všechny příspěvky ve zpravodaji,
je i tato prezentace bez nároku na honorář a tak Milošovi alespoň veřejně děkujeme a přejeme mu v novém roce další
krásné fotografie.
- Jiří Nevima, starosta -
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PLASTŮ - 2017
Odvoz komunálního odpadu v obci v roce 2017
bude probíhat jednou za 14 dnů a to vždy ve čtvrtek.
měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

den

12.

9.

9.

6.

4.

1.

13.

10.

7.

5.

2.

14.

den

26.

23.

23.

20.

18.

15.

27.

24.

21.

19.

16.

28.

den

29.

30.

Pytlový svoz plastů v obci v roce 2017
bude probíhat jednou za 4 týdny a to vždy v úterý.
měsíc
den

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

17.

14.

14.

11.

10.

6.

4.

1.

26.

24.

22.

19.

den

29.

PLÁN AKCÍ
Chystané kulturní, sportovní a společenské akce v obci
Střeň:
31. 12. 2016 - Silvestrovský fotbálek (od 10:00)
21. 1. 2017 - Farní ples
28. 1. 2017 - Hasičský ples
18. 2. 2017 - 52. Šibřinky (ples TJ Střeň)
18. 3. 2017 - Dětský maškarní ples
2. 4. 2017 - Začátek fotbalové jarní sezóny 2016/2017
21. 4. 2017 - Pálení čarodějnic

6. nebo 13. 5. 2017 - 18. ročník turnaje v nohejbale
27. 5. 2017 - Dětský den (SRPŠ)
22. 6. 2017 - SDH, setkání seniorů Olomouckého kraje
24. 6. 2017 - Hasičský dětský den
26. 8. 2017 - Soutěž SDH
2. 9. 2017 - Streetball Fight
9. 9. 2017 - Komárfest (den obce)
23. 9. 2017 - Střeňské vinobraní
- Obecní úřad -

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 13. 2. 2017
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, ml., Milan Medvedík, Andrea Adamcová, Dagmar Holániková, Miloslava Ťoupalíková, Milada Nováková, Alena
Zatloukalová, Zdeněk Bábek, Adéla Stryková, Jaroslav Havlíček.
Redakční rada: Jiří Nevima, ml., Lucie Holániková
Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.
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