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OBECNÍ ZPRAVODAJ

STŘEŇ

Vychází jednou za dva měsíce

Delší dobu jsme si odvykli na průběh zimy, kterou provází celodenní teploty pod
bodem mrazu a výrazná sněhová nadílka. Dospěláci se procvičili v topení a uklízení sněhu, kdežto děti se mohly vyřádit jako asi nikdy předtím. Tak už to v životě
bývá, každá mince má dvě strany a tato zima potvrdila uvedené rčení dvojnásob.
Pomalu nám svítá na lepší (jarní) časy, Podle mého názoru to zvládli velmi dobře
ale ještě před tím je potřeba poděkovat a patří jim také velká pochvala.
všem, kteří se obci přes zimu výrazně
S blížícím se jarem byly zrevidovány
a pročištěny obecními zaměstnanci
všechny propustky pod silnicemi v okolí
obce. Doufejme, že bude zima ustupovat
pomalu a nezpůsobí nám povodňové
starosti.

nebruslilo bez přestávky opravdu spoustu
let. Další pochvala náleží za vyhrnování
sněhu z místních komunikací panu Jiřímu
Mojžíšovi (a že toho sněhu bylo). Do těla
si při zimní údržbě dali také obecní zaměstnanci v čele s Markem Lenikusem.

Datum vydání: 22. 2. 2017

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

LADOVSKÁ ZIMA

věnovali. Za výborné provozování kluziště
Na Trávníku patří tradičně poděkování
Davidu Komárkovi a všem dalším, kteří
mu pomáhali. Tak dlouho se ve Střeni
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S tím částečně souvisí i práce na vývoji
softwaru určeného k monitoringu komářích líhnišť. Univerzita Palackého ve spolupráci s firmou Geocentrum se rozhodli
podpořit myšlenku partnerských obcí
Litovelského Pomoraví (kam patří i Střeň)
a ve vzájemné spolupráci vyvíjí systém,
s jehož pomocí bude možno přesně sledovat stav v jednotlivých líhništích. Obdobný systém monitoringu a následné
aplikace přípravku hubícího výhradně
larvy komárů přímo v tůních úspěšně
funguje v Porýní v Německu.
Před časem jsme formou dopisů oslovili
majitele
nezastavěných
pozemků
(určených pro výstavbu), aby se vyjádřili
k nabídce obce na možné odkoupení uvedených nemovitostí, popř. k jiné formě
spolupráce. Reagujeme tak na výsledky
ankety k programu rozvoje obce, ale také
na trvalý zájem o výstavbu nových rodinných domů v obci. Rádi bychom tak podpořili prioritu zachování a dalšího rozvoje
školy a školky ve Střeni. Obec nevlastní
pozemky pro výstavbu a tento krok je

aktuální úvodník bych rád využil jako informační okénko na téma dotace, jejich příprava
a podávání z pohledu obce.
Na konci loňského roku jsme podali žádost na
obnovu zasedací místnosti a kuchyňky Obecního úřadu pro účely spolkové činnosti (výroční
schůze spolků, klubovna, místo setkávání…).
Žádost úspěšně dorazila na Ministerstvo místního rozvoje a necháme se překvapit výsledkem.
Mezi dotačními tituly Olomouckého kraje
vybralo zastupitelstvo v první vlně tři programy,
ve kterých jsme postupně podali žádosti na:
1. výměnu oken a dveří kulturního domu
(Program obnovy venkova Olomouckého
kraje),
2. Den obce Střeň - Komárfest (Program podpory kultury v Olomouckém kraji),
3. vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů osobními ochrannými pomůckami
(Program na podporu JSDH).
Do konce dubna bychom snad mohli vědět,
zda jsme s žádostmi uspěli, či nikoli.
Dále plánujeme podat žádost (na Olomoucký
kraj) o nový kamerový systém, který by výrazně
pomohl ke zvýšení bezpečnosti v obci. V tomto
roce počítáme také s podáním žádosti na opravu hrázové propusti umístěné u fotbalového
hřiště (včelařské zahrady). Tento záměr se nedaří obci z různých důvodů již delší dobu realizovat. V této sezóně se budeme snažit podat
žádost o dotaci na Olomoucký kraj (čekáme na
vyhlášení příslušného dotačního titulu).
Jménem zastupitelstva Vám přeji, ať konec
zimy překonáte podle Vašich představ a úspěšně vkročíte nabití a plní energie do nové jarní
sezóny.
- Jiří Nevima, starosta -
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dílčí součástí komplexního řešení dalšího rozvoje obce v oblasti bydlení.

v porovnání s okolními vesnicemi výrazné množství
(srovnatelné s počtem žádostí na malých městech).

S životem v naší vesnici je poslední dobou spojena i snaha
o zlepšení ovzduší, a to zejména v topnou sezónu. Podle statistik Krajského úřadu Olomouckého kraje podalo žádost
o kotlíkovou dotaci celkem osm domácností ze Střeně, což je

Touto formou bych chtěl také pochválit všechny pořadatele
společenských plesů za to, že se snaží posouvat úroveň kultury v obci stále dopředu. Tímto jim přeji hodně úspěchů a radosti z pořádaných akcí.
- Jiří Nevima, starosta -

SOUTĚŽ – VÁNOČNÍ STŘEŇ – VÝSLEDKY
Před koncem minulého roku jsme vyhlásili druhý běh soutěže o nejkrásnější Vánoční výzdobu domu a předzahrádky. Tentokrát jsme ji navíc rozšířili o další typ výzdoby.
1) Denní - vánoční výzdoba viditelná za denního světla
2) Noční - světelná výzdoba
3) Tradiční Vánoce - výzdoba spojená s tradicemi Vánoc
Hodnocení výzdob provedla porota ve složení Zdenka Medvedíková, Andrea Látalová, Marcela Lónová a Lukáš Spáčil,
Jitka Gargelová a Jiří Gargela v týdnu před Vánoci od 16. do
23. prosince 2016. Každý dům mohl od jednotlivých nebo dvojic porotců získat 1-10 bodů ve všech vyhlášených kategoriích.
Body jsme následně sečetli podle druhů výzdoby a předkládáme výsledky.

Denní
1.místo č.p. 196
Nevimovi
31 bodů
2.místo č.p. 18
Sedláčkovi
28 bodů
3.místo č.p. 187
Šléglovi
22 bodů
Noční
1.místo č.p. 29
Gatěkovi
40 bodů
2.místo č.p. 18
Sedláčkovi
37 bodů
3.místo č.p. 190
Kubíčkovi
24 bodů
Tradice
1.místo č.p. 170
Wengrynovi
40 bodů
2.místo č.p. 62
Kainarovi
31 bodů
Všechny uvedené výherce jsme odměnili pěknými sadami
ručně vyráběných keramických hrnečků.
V závěru bychom rádi požádali letošní oceněné rodiny
o účast v porotě v příštím ročníku soutěže.
- Bc. Milan Medvedík, místostarosta -

OCENĚNÍ KŘESADLO 2016 PRO IRENU DROZDOVOU
V pondělí 19. prosince 2016 převzala ve Slavnostní dvoraně
Arcibiskupského paláce v Olomouci naše občanka a členka
Sboru dobrovolných hasičů Střeň paní Irena Drozdová prestižní cenu Křesadlo za rok 2016.

Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky,
zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech
zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
Jak říká známý citát: „Jen ten, kdo sám hoří, může zapalovat."
Dobrovolníci v Olomouckém kraji byli nominováni v následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové
aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost;
humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči.
V aktuálním ročníku bylo oceněno celkem osm dobrovolníků
a konkurence nominovaných dobrovolníků byla opravdu veliká.
Paní Drozdová získala ocenění v kategorii dobrovolní hasiči
a to zejména za dlouhodobou práci s dětmi.
Gratulujeme a přejeme do další práce hodně energie a hlavně pevné zdraví.
- Jiří Nevima, starosta -

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA ÚDRŽBU OBCE - VPP
Obec Střeň hledá zaměstnance na údržbu vesnice v sezóně
červen 2017 až květen 2018. V rámci spolupráce s Úřadem
práce Olomouc máme možnost zaměstnat na jeden rok pracovníky úklidu a údržby v rámci projektu VPP na následující
práce:
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údržba zeleně (sečení trávy, zahradnické práce...),



úklidové práce (venkovní i vnitřní),



zimní údržba chodníků a místních komunikací,



další práce dle domluvy.
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Zájemci o zaměstnání (v rámci projektu Veřejně prospěšných prací) musí splnit následující požadavky úřadu práce:
1. uchazeči v evidenci na ÚP nepřetržitě déle než 12 měsíců
nebo;
2. uchazeči v evidenci nepřetržitě déle než 3 měsíce, kterým
je, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi
bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči
o dítě věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená
péče nebo;
3. uchazeči vedení v evidenci nepřetržitě déle než 3 měsíce,
u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci KrP v Olomouci nebo;
4. uchazeči vedení v evidenci nepřetržitě déle než 3 měsíce,
jimž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného vážného

důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný
vážný důvod je rovněž považováno ohrožení sociálním
vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti.
Uvedeným nástrojem nelze bez vážného důvodu opakovaně
podpořit téhož uchazeče o zaměstnání.
Základní mzda činí 11 190,- Kč. Základní mzda pro asistenta
prevence kriminality, resp. VPP předáka je 11 940,- Kč. Po
zapracování jsou možné osobní příplatky a odměny. Možnost
domluvy částečného pracovního úvazku (standardní pracovní
doba 7:00 - 15:30).
Zájemci se hlaste starostovi obce - tel. 723 766 522.
- Jiří Nevima, starosta -

UKLIĎME STŘEŇ A OKOLÍ
Obec Střeň pořádá v sobotu 8. dubna 2017 dobrovolnický
úklid obce s názvem Ukliďme Střeň a okolí. Tato akce se uskuteční v rámci celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017.

Pozn.: Pokud bude pršet, přesuneme akci na následující den
(neděle 9. dubna 2017 od 9:00).
- Jiří Nevima, starosta -

Cílem akce je uklidit obec Střeň a přilehlé okolí od odpadků,
které se po zimě nashromáždily. Pomozte dobré věci a zapojte
se. Pokud se chcete akce zúčastnit, přihlaste se přes internetové stránky www.uklidmecesko.cz/event/13414/ nebo přímo
na Obecním úřadě. Sraz účastníků je před budovou kulturního
domu v 9:00. Pokud máte možnost, vezměte vozíky (např.
dvoukoláky) na svezení odpadu s sebou.
Po úklidu čeká každého zasloužená odměna - pečení špekáčků a další občerstvení.
Akci můžete podpořit také darováním ochranných pracovních prostředků (rukavic), popř. pytlů na odpad.
Partnery akce jsou svozová společnost EKO - UNIMED s. r. o.
a EKOKOM, které poskytly drobné ceny pro nejlepší sběrače.

SBĚRNÁ NÁDOBA NA TONEROVÉ A INKOUSTOVÉ KAZETY
V rámci projektu SBÍREJ TONER (charitativně zaměřený projekt) jsme pro Obec Střeň získali sběrnou nádobu na použité
tonerové a inkoustové kazety. Speciální kartonová krabice je
umístěna na chodbě Obecního úřadu v přízemí a do dvou oddělených částí je možno odložit inkoustové kazety (menší oddíl) a tonery (větší oddíl).
Vypotřebované tonerové a inkoustové kazety nepatří do
kontejnerů na elektroodpad, ani do kontejnerů na směsný
odpad (více na www.trideniodpadu.cz/tonery-a-inkousty).
Posbírané kazety se repasují nebo znovunaplní, což je z hlediska životního prostředí v současnosti optimální způsob, jak
zacházet s tonerovými kazetami a předcházet tak nadměrnému vzniku odpadů. Pokud není repasování, popř. znovunaplnění možné, potom je odložená kazeta zrecyklována.
Nezapomínejte, že na chodbě Obecního úřadu můžete odložit také vysloužilé světelné zdroje (úsporné zářivky, LED světelné zdroje), drobné elektrospotřebiče a baterie (další nádoby na vysloužilé baterie jsou v místním obchodě, ve škole, na
chodbě pohostinství). Před přístavkem za kulturním domem

můžete k recyklaci odložit i velké elektrospotřebiče (pračka,
myčka, sporák, televize, PC), službu zajišťuje SDH Střeň.
Děkujeme všem, kteří chrání životní prostředí.
- Jiří Nevima, starosta -
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Během posledních dvou měsíců se v základní škole mnoho
událo. První významnou novinkou byl nástup nové ředitelky
školy, paní magistry Miloslavy Ťoupalíkové. Občané měli možnost se s ní přivítat při rozsvícení vánočního stromku v sobotu

Během měsíců prosince a ledna probíhalo pro žáky ZŠ plavání v plaveckém bazéně v Uničově. Z důvodu technických problémů se několik lekcí nekonalo, v dalších měsících však budou nahrazeny.
S příchodem nového roku byl také upraven vzhled a struktura webových stránek ZŠ a MŠ Střeň. Stránky jsou přehlednější,
pravidelně aktualizované a každý návštěvník se na nich dočte
potřebné informace.
V úterý 31. ledna bylo završeno 1. pololetí a třídní učitelé
žákům rozdávali vysvědčení. Žáci se opravdu měli čím chlubit.
Pro žáky první třídy to bylo vůbec první vysvědčení, které do-

6. 12. 2016 před obecním úřadem. Na této akci vystoupili žáci
ZŠ Střeň, kteří si za pomoci učitelů pro své rodiče, příbuzné
a známé připravili soubor písní s vánoční tématikou. Součástí
večera byl i vánoční jarmark, kde měli lidé možnost zakoupit si
výrobky žáků školy a různé druhy občerstvení.

nesli domů. Tři dny na to děti čekalo zasloužené pololetní
volno.
Vzhledem k zimnímu počasí měly děti možnost trávit čas
odpoledne s družinou venku na bruslích nebo bobovat. Ve
středu 22. února budou mít děti možnost zabruslit si na Zimním stadionu v Olomouci a odpočinout si tak od učení.
A na co se dále mohou děti těšit v únoru? Například na odpolední besedu ve školní družině se zaměstnancem Lesů České republiky, který bude dětem vyprávět o zásadách správného chování v lese, jak chránit nejen lesy, ale obecně životní
prostředí. Těšit se také mohou na minicirkus, který přijede za
dětmi základní i mateřské školy a děti uvidí cvičená zvířátka.
- Mgr. Zdeněk Bábek -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc únor již není obdobím adventu, ale i přesto se zmíním, které akce se uskutečnily v prosinci.
Mikuláš se svou družinou na nás opět nezapomněl a jeho
návštěva proběhla 6. 12. Žáci základní školy a děti z mateřské
školy celý den netrpělivě čekaly až Mikuláše spatří. Někteří se
těšily více, jiní zase méně. No nebylo divu, hříšníků bylo
v knize hříchů požehnaně. Všechny neposlušné děti slíbily, že
již zlobit nebudou a tak byl čert trošku zklamaný, že nebude
mít do pekla žádného pomocníka. Inu, co řekne Mikuláš, to
platí.
Uběhlo pár dní a ve škole se uskutečnila vánoční besídka
a vánoční dílny. Základní škola a mateřská škola tuto akci při-
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pravila opět společně. Nechyběla recitace básní s vánoční
tématikou, zpěv koled a zimních písní a také různé pohybové
říkanky. Po odrecitování a odzpívání bylo pro rodiče připravené vyrábění s vánoční tématikou, které probíhalo ve třídách
ZŠ a ve třídě MŠ. V jídelně si potom mohli návštěvníci prohlédnout, zopakovat a vyzkoušet různé vánoční tradice.

Mezi dárky nechyběla nová auta, nové panenky, didaktické
pomůcky, různé stavebnice a mnoho dalších hraček.

Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli všichni ve zdraví ve školce. Ani leden nebyl bez povšimnutí. Pro děti byla
přichystána zimní olympiáda, která proběhla ve čtvrtek 26.1..
Před samotnou olympiádou jsme s dětmi pečlivě pracovali na
její přípravě. Malovali jsme českou vlajku a olympijské kruhy –
na papír i na látku. Tyto symboly neodmyslitelně patří
k olympiádě a tak ve školce nesměly chybět. Díky vydatné
zimě jsme letos mohli využít venkovní prostor na zahrádce.

Dne 21. 12. čekalo na děti z mateřské školy překvapení. Do
školky totiž tento den zavítal Ježíšek, který jim pod stromeček
nadělil spoustu nových dárečků. Děti byly z nazdobeného
stromečku a spousty dárků nadšené. Postupně si je rozbalo-

valy a některé výrazy na jejich obličejích byly k nezaplacení .
Po vánoční nadílce se děti pustily do zkoumání nových hraček.

5

Děti byly rozdělené do 2 družstev a musely zvládnout 4 disciplíny – lyžování (běh mezi kužely s tyčemi v rukou), bobování
(tahání kamaráda na bobech), biatlon (hod míčkem na cíl)
a hokej (trefit se hokejkou do branky). Všechny disciplíny splnily děti na jedničku a za své sportovní výkony si zasloužily
odměnu. Každý obdržel diplom za účast na olympiádě a malou sladkost.
- Adéla Stryková, DiS. -
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TJ STŘEŇ
Jménem TJ Střeň, z.s. Vás všechny srdečně zvu na nejbližší
akce. Přípravné zápasy na umělé trávě v Uničově:

neděle 5. března – 17,00 hod., Střeň - Nová Hradečná;
neděle 12. března – 15,00 hod., Střeň - Bouzov;



neděle 19. března –17,00 hod., Střeň - Hraničné Petrovice.
Neděle 26. března – na místním Maracaná, čas a soupeř bude
upřesněn.


Neděle 2. dubna – 15,00, první mistrák Střeň – Hnojice.
Dnes to tedy bylo stručné, leč výstižné.
Ostatní najdete na našich webovkách - tjstren.cz.
Mějte se moc fajn a těším se na další setkání s Vámi.
- Jarda „doktor“ Havlíček, předseda-TJ Střeň, z.s. -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 6 – 2016
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah předložené
návrhové části Programu rozvoje obce Střeň na roky
2016 – 2024.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) darovací smlouvu, kterou daruje Obec Střeň Olomouckému kraji pozemky o celkové výměře 95 m2.
b) darovací smlouvu, kterou daruje Olomoucký Kraj Obci
Střeň pozemky o celkové výměře 1027 m2 na základě
smlouvy
o
budoucí
darovací
smlouvě
č. 2015/03593/OMP/OSB.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu
č. 6338003016 o nájmu pozemkové plochy se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací na část pozemku p. č. 1288/4 v k. ú. Pňovice o rozloze 501 m2.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním nových stanov
dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené správním
výborem SOSM, dle přílohy.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
obce č. 1 – 8/2016.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Operačního programu životní prostředí na pořízení kompostérů pro
domácnosti a štěpkovače ve spolupráci s Obcí Příkazy.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Pojistné smlouvy
o pojištění právní ochrany s D.A.S. Rechtsschutz AG.
Zasedání č. 7 – 2016
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Střeň
na roky 2016 – 2024.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku
o nočním klidu č. 1/2016.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na
rok 2017.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo o odvozu
a využití nebo odstranění odpadů mezi Technickými službami Náklo, příspěvkovou organizací a Obcí Střeň.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu
s Obcí Štěpánov o zajištění služeb v k. ú. Střeň ze strany
Obecní policie Štěpánov.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu Základní
škole a Mateřské škole Střeň, okres Olomouc, příspěvkové
organizaci o částku 22 905,- Kč.
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7. Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení příspěvku ve výši
20 000,- Kč paní Alici Machové na vybudování kanalizační
přípojky tlakové kanalizace (připojení domu č. p. 193).
Vyplacení příspěvku proběhne až po schválení rozpočtu
obce Střeň na rok 2017 a to převodem na bankovní účet
žadatele.
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření
obce č. 9/2016.
10. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje dodatek č. 1 ke
Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání s paní
Zdeňkou Sigmundovou.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkovou cenou na odkup
pozemků č. St. 187 (69 m2), 611/7 (324 m2) a části pozemku 611/3 (241 m2) za cenu 69 417,- Kč (vše v k. ú. Střeň).
Samotný prodej bude zrealizován až po schválení rozpočtu
obce na rok 2017.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu s Obcí Náklo o přeúčtování podílu na nákladech vztahujících se k provozování
hřbitova v Nákle. Dohoda počítá s úhradou částky
30 tis. Kč ve prospěch Obce Náklo.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektu do programu Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci za účelem rekonstrukce zázemí pro volnočasové aktivity.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o narovnání se společností Energie Pro, s.r.o. ve znění upraveném uvedenou
firmou.
Zasedání č. 1 – 2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro provoz vozidla
ZJ SDH Střeň č. 1/2017.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do:
a) Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce
2017 (Podpora budování a obnovy infrastruktury obce)
na akci Výměna vchodových dveří a oken kulturního
domu ve Střeni.
b) Programu na podporu JSDH 2017 - Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017.
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c) Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2017
na akci Den obce Střeň – Komárfest.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje/neschvaluje dodatek č. 1
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
č. 100/1/220.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou změnou průběhu
katastrální hranice mezi obcemi:
a) Střeň a Lhota nad Moravou (viz grafická příloha);
b) Střeň a Hynkov (viz grafická příloha).

5. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci
014D241006283 Střeň – Dopravní automobil s požárním
přívěsem nákladním z Ministerstva vnitra (generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky)
v částce 450 000,- Kč.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu
nebytového prostoru č. 129212/2017 na objekt stodoly
hospodářské budovy Lesů ČR.
- Obecní úřad -

INFORMACE Z OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Nejbližší zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2017 od 18:30 v zasedací místnosti Obecního
úřadu. Občané jsou srdečně zváni.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ÚTĚKU
V sobotu 25. března 2017 se uskuteční v sále kulturního
domu ve Střeni divadelní představení Na útěku - komedie
v podání Divadelního spolku Kroměříž. Začátek představení je
v 19:00, vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno (pořádá
Obec Střeň ve spolupráci s TJ Střeň).
Divadelní představení Na útěku je konverzační komedie
o náhodném setkání dvou obyčejných žen vydávajících se na
cestu za svobodou, dobrodružstvím a životem prožitým naplno. Tak přijďte, dobře se pobavíte .
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pátek 7. dubna 2017 proběhne v čase mezi 16:00 a 17:00
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Vůz s lisem
určený pro odložení velkoobjemového odpadu bude přistaven v areálu za kulturním domem. Nebezpečný odpad bude
možno odevzdat před kulturním domem. Za kulturním domem bude přistaven také kontejner na stavební suť, kde je
množství odevzdaného materiálu omezeno na dva běžně naložené dvoukoláky pro domácnost. Veškeré uvedené služby

pro občany Střeně jsou hrazeny z poplatku za odpady a na
místě se neprovádí žádná úhrada.
Odpad, který je možno uložit:
 velkoobjemový odpad z domácností jako jsou: staré části
nábytku, výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, staré hadry,
obuv, matrace, koberce apod.;
 nebezpečný odpad jako jsou: rozpouštědla, kyseliny, zářivky a výbojky, barvy, laky a lepidla včetně prázdných obalů
od těchto látek, motorové oleje, autobaterie, pneumatiky;
 vysloužilé elektrospotřebiče: ledničky, mrazničky, pračky,
myčky, televizory, monitory, rádia, atd.;
 malé množství stavební suti.

KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Přijďte si vyzkoušet tvorbu keramických výrobků z točířské
hlíny do školy ve Střeni. Dílna je v provozu ve středu jednou
za 14 dní od 17,00 do 18,30 pod vedením Mgr. Zdeňka Bábka,
vstupné dobrovolné.
Práce s keramikou podporuje tvůrčí fantazii, kreativitu, trénuje soustředění a účinně působí proti stresu.
Termíny konání: 22. 2. 2017, 8. 3. 2017, 22. 3. 2017, 5. 4.
2017, 19. 4. 2017, 3. 5. 2017, 17. 5. 2017, 31. 5. 2017, 14. 6.
2017, 28. 6. 2017.
- Obecní úřad -

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
BIČÍK, BUŇKA, CITRON, ČEPIČKA, DEMISE, DEMIŽÓN,
DEMOKRACIE, DOTEK, DRÁTĚNKA, DRŽITELKA, DŮKAZ,
DVOUHRA, DŽUNGLE, ELEKTROMAGNET, HŘEBEN, CHYBA, KNIHA, KOSTÝM, KŘIŽOVATKA, LIKÉR, MEDICÍNA,
NÁDRŽ, OLYMPIÁDA, PÁČKA, PAUŠÁL, PENALTA, POHÁR, POSTEL, PŘETVÁŘKA, PŘÍKAZ, SOPKA, SOUBOR,
SPRINTERKA, STRANA, STRUK, ŠPENÁT, ŠROUB, ŠUNKA,
TRÁVA

TAJENKA:
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…tajenka… nebo také odborně nazývána nekróza jasanu (Hymenoscyphus fraxineus) a neodborně často
označována jako „pomalá smrt jasanů“. Jde o houbu, která
byla do Evropy zavlečena pravděpodobně z Asie, kde může
koexistovat s tamními jasany, protože ty měly s houbou společnou evoluci, tudíž jsou na ni imunní. Zde houba pomáhá
rozkládat uschlé a spadlé části stromu. Evropské jasany bohužel tohle nezvládnou, a tak se staly jedním z nejohroženějších
druhů stromů v Evropě.

Prvotním příznakem je chřadnutí a usychání listů. Houba se
pak dostává kůrou do kmenu. Podkorní nekrózy poznáte
snadno – místo zeleného stonku zde najdete hnědé části. Že
houba už napadla kmen stromu, poznáte, že se na kmeni objevují protáhlé nekrózy a praskliny. Mladé stromky usychají
celé. Již vzrostlé stromy se brání houbě vytvářením skupinových vlků, které vyrůstají od kořenů nebo právě z nekróz. Při
rozříznutí větve pak poznáte chorobu jednoznačně – na řezu
uvidíte barevné změny dřeva způsobené houbou.

Největším problémem celé této nemoci je to, že se šíří vzduchem. Předpokládá se, že jeden strom dokáže nakazit další ve
vzdálenosti až několika kilometrů. První známky této choroby
našel polský vědec už v roce 2006. Největší boj proti této nemoci nastal ve Velké Británii v roce 2012, kam byla také zavlečena a kde se v rámci snahy ochrany jasanů vykácelo až
100 000 stromů. Bohužel to nepomohlo. Biologická ochrana
totiž není a nemoc se šíří dál.

Bohužel ochrana před ...tajenka... není prakticky žádná. Jedna z mála možností byla vyzkoušena Mendelovou univerzitou
v Brně ve spolupráci se společností Safe Trees. Jde o injektování stromů účinnou látkou, která se pletivem stromů dostane až k zasaženým oblastem a výrazně zpomalí infekci. Účinnost tohoto ošetření je ovšem jeden až dva roky a posléze
musí být opakováno.

Pro nás je špatná zpráva ta, že se ...tajenka... vyskytuje na
těch nejhojněji u nás zastoupených druzích – tedy jasanu ztepilém (Fraxinus excelsior) a jasanu úzkolistém (Fraxinus angustifolia). Dobrá zpráva je, že šíření choroby se dá zpomalit
skutečně pilným hrabáním napadeného listí pod stromem,
protože právě na uschlém a spadlém listí se kultivuje první
stádium houby, která následně napadá stromy. I proto jsou
stromy ve městech, kde se pod stromy listí pečlivě shrabuje,
méně ohrožené a napadené než lesy, kde není nic takového
možné.

Podle vědců z Mendelovy univerzity bohužel zatím žádné
výraznější úspěchy s plošnou ochranou jasanů nikde v Evropě
zaznamenány nebyly. Tato injektáž je v podstatě jediná vyzkoušená ochrana. Fungicidy, které by imunovaly jasany proti
...tajenka..., by totiž bohužel zrušily i koexistenciální vazby
na další houby, což by nepříznivě mohlo zapůsobit na samotné stromy. V současné době se tak provádí výzkum, který
zjišťuje, že některé stromy jsou geneticky více odolné této
chorobě než jiné. Proto jsou vybírány a vysazovány tyto silnější stromy, které by mohly udržet populaci jasanů.
Zdroj: http://www.dumazahrada.cz.

- Dagmar Holániková -

Nápověda pro děti:

Všechna slova začínají na písmeno „S“.
Zdroj obrázků: www.google.cz
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PLÁN AKCÍ
18. 3. 2017
23. 3. 2017

Dětský maškarní ples
Zasedání zastupitelstva obce

6. 5. 2017
17. 6. 2017

18. ročník turnaje v nohejbale
Volejbalový turnaj

25. 3. 2017
2. 4. 2017

Divadelní představení Na útěku
Začátek fotbalové jarní sezóny 2016/2017
(TJ Střeň)
Sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu

22. 6. 2017
24. 6. 2017
26. 8. 2017

SDH, setkání seniorů Olomouckého kraje
Dětský den (SRPŠ + SDH)
Soutěž SDH

2. 9. 2017

Streetball Fight

9. 9. 2017
23. 9. 2017

Komárfest (den obce)
Střeňské vinobraní

7. 4. 2017
8. 4. 2017

Ukliďme Střeň a okolí (sraz v 9:00 před OÚ)

21. 4. 2017

Pálení čarodějnic

- Obecní úřad -

MOŽNOST INZERCE VE ZPRAVODAJI
Obec Střeň nabízí možnost inzerce v obecním zpravodaji. Zpravodaj vychází jednou za 2 měsíce v nákladu přibližně 250 kusů. Pro více informací kontaktujte
Obecní úřad Střeň. Tel. 585 386 835, mail: obec@stren.cz. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Dvanáctina strany
Osmina strany
Šestina strany

60,- Kč
90,- Kč
120,- Kč

Čtvrtina strany
Polovina strany
Celá strana

180,- Kč
360,- Kč
720,- Kč

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 10. 4. 2017
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Medvedík, Zdeněk Bábek, Adéla Stryková, 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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