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Vychází jednou za dva měsíce

OBEC UKLIZENÁ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÁ
Osmého dubna proběhl již třetí ročník úklidové akce Ukliďme Střeň a okolí. Přesně v devět hodin ráno se před kulturním domem setkalo více jak čtyřicet dobře
naladěných dobrovolníků (zase o něco víc). Celkem bylo připraveno pět tras vedoucích převážně podél cest - lesních i příjezdových.
Celá akce se konala pod hlavičkou republikového projektu Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2017. Dobrovolníkům se
letos povedlo uklidit přibližně 50 pytlů
odpadků (zejména plast, sklo a kov).
Sesbíraný odpad byl svezen do areálu za
kulturní dům, kde byl dále vytříděn
a následně předán k recyklaci. Samotný
svoz odpadu zajistila naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů se zásahovým
vozidlem s vozíkem (děkujeme Františku
Obšilovi a Jakubu Pyšnému). Touto cestou také děkujeme sponzorům akce,
kteří poskytli ceny do malé tomboly
(EKO-UNIMED, EKOKOM) a ochranné
pracovní prostředky (Pavel Absolon,
Milan Medvedík). K dobré náladě přispělo společné opékání špekáčků a další
drobné
občerstvení.
Ač
počasí
na začátku nevypadalo příliš dobře,
mraky trochu ustoupily a akce se po
všech stránkách povedla. Tak zase za
rok! Starat se o přírodu má nepochybně
velký smysl. Díky všem účastníkům.
S tématikou přírody souvisí jarní hubení komárů. I přes relativně malé rozlivy
se to v líhništích larvami doslova hemžilo. Teploty postupně stouply a po přípisu Krajské hygienické stanice, resp. informování CHKO, jsme provedli zásah

přípravkem Vectobac (působí jen na
komáry a je financován ze společného
fondu obcí). Poděkování za včasný zásah
patří hlavně Marku Lenikusovi a Tomáši
Vyroubalovi.

Na základě dotazů několika občanů
bych vás rád informoval o stavu žádosti
o kompostéry a štěpkovač (anketa
z minulého roku). Výsledky ještě neznáme, ale dle názoru dotačního manažera
není šance s ohledem na malý objem
rozdělovaných financí příliš velká. V tuto
chvíli se ovšem nedá předjímat, uvidíme
do měsíce.
S dotacemi je spojená také čerstvě
podaná žádost na Olomoucký kraj
o kamerový systém v obci a příprava
žádosti na chodník od obecního úřadu
k vlakové zastávce. Pokud půjde vše
ideálně, podáme žádost na MAS Moravská cesta (IROP) přibližně do měsíce
a budeme doufat, že uspějeme.
Závěrem bych rád poděkoval členům
kulturního výboru, TJ Střeň a všem dalším, kteří se podíleli na organizaci již
realizovaného divadelního představení
Na útěku (v podání Divadelního spolku
Kroměříž).
- Jiří Nevima, starosta -

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Jarní příroda v okolí podtrhuje krásy naší vesnice obklopené lužními lesy CHKO Litovelské
Pomoraví. My Střeňáci to bereme jaksi samozřejmě, ale až tak automatické to určitě není.
Praktickým důkazem toho jsou stále častější
návštěvy občanů nedalekých měst (lufťáků),
kteří hromadně vyráží na procházky do přilehlých lesů. I když jsou porosty často velmi silně
zasaženy kalamitami jasanu (Chalara fraxinea)
a smrku (kůrovec - Lýkožrout smrkový), příroda
je mocná a určitě si po čase zase poradí (stejně
jako v případě jilmu). Ostatně i na špatných
zprávách se dá najít pozitivní stopa. Dřeva bylo
dostatek a kdo nezaváhal, ten si přes zimu
v lese řádně protáhl celé tělo. Pověstná hradba
kolem Střeně po zimě opět o něco zesílila
a teoreticky bychom se neměli bát žádných
nenechavých nájezdníků .

Zeleň nebují jen v okolí obce, ale také v jejím
centru, což sebou nese starání a náklady. To se
týká jak soukromých vlastníků, tak i obce. Naši
zaměstnanci se budou snažit udržovat obecní
pozemky stejně jako v předchozích letech.
Avšak je potřeba zdůraznit, že jich na stejnou
práci bude daleko méně. Příčinou je nedostatek pracovníků přidělovaných Úřadem práce na
tzv. Veřejně prospěšné práce. Doufejme, že
nám bude přidělen alespoň jeden. Z obecního
rozpočtu si jen stěží můžeme dovolit přímo
zaměstnávat lidi, a tak buďte prosím shovívaví
a trpěliví, když někde narazíte na deseticentimetrový porost. Tímto zároveň vyzývám zodpovědné občany, kteří by chtěli udržovat zeleň na
dohodu o provedení práce, aby se přihlásili na
obecním úřadě (vhodné pro studenty či vitální
seniory). Předem děkuji také všem občanům,
kteří dlouhodobě pomáhají s údržbou obecních
pozemků před svými domy a v jejich okolí. Patří
jim velké uznání.
K poslednímu dubnu končí pracovní smlouvy
pěti zaměstnancům na veřejně prospěšné práce
(Jana Vymlátilová, Anna Kamínková, Marek
Knapp, Martin Doubrava, Dana Grulichová).
Touto cestou bych jim rád veřejně poděkoval za
práci, kterou pro obec vykonali.
S jarem přichází také čím dál častější hluk
od zahradní techniky. Na základě připomínek
od občanů bych chtěl požádat všechny uživatele zahradní techniky, aby byli k sobě sousedsky
ohleduplní a nerušili zejména o nedělích
a dalších svátcích všechny ostatní. Jak se říká,
nedělej druhým to, co tobě samotnému vadí.
Přeji Vám hezké jarní dny.
- Jiří Nevima, starosta -
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SOUTĚŽ KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2017
V tomto roce nás čeká již šesté pokračování soutěže Krásnější Střeň. Cílem akce je opět podpořit občany, kteří přispívají květinovou výzdobou a upravenou zelení k pěknému vzhledu obce. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny domy ve vesnici (hodnocena bude pouze výzdoba viditelná
z ulice - tzn. průčelí domů, předzahrádky, balkony a okna
směřující do ulice). Odborná komise bude průběžně hodnotit
v měsících květen - září a celkové vyhodnocení proběhne
v říjnu.
Květinová výzdoba obce v podobě osazení tradičních záhonů a truhlíků z dřevěných klád bude realizována i v tomto

roce. Pokud by měl někdo z občanů zájem osadit si truhlík
sám a celou sezónu se o něj před domem starat, může tento
požadavek vznést na Obecní úřad nejpozději do pátku 5. května 2017.
V souvislosti s tím prosíme občany o podporu formou darování přebytků předpěstovaných sazenic květin (které vám po
výsadbě zbyly). Obrátit se můžete přímo na obecní zahradnici
paní Zdenu Bursovou nebo stačí sazenice přinést na Obecní
úřad (během měsíce května). Všem dárcům předem děkujeme.
- Jiří Nevima, starosta -

DOTAČNÍ OKÉNKO PRO OBČANY
PŘEHLED DOTACÍ PRO FYZICKÉ OSOBY V ROCE 2017
I v letošním roce je možné žádat o dotace od různých poskytovatelů. Dohledali jsme základní informace, abyste získali
přehled a mohli případně některé využít.

Program Nová zelená úsporám
3. výzva pro rodinné domy zahrnuje následující obl. podpory:
A. Snižování energet. náročnosti stávajících rodinných domů

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří,
zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních *,
stropu, podlahy;

podporována dílčí i komplexní opatření.
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou
energetickou náročností a také změna dokončené budovy,
která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného
domu.
C. Efektivní využití zdrojů energie

dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující
například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky
šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem *, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem
s vyšším než 50% podílem OZE

na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným
čerpadlem



na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
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podpora na využití tepla z odpadní vody *
podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
Zahájení
příjmu
žádostí:
22.
října
2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo
nejpozději do 31. prosince 2021.



Základní pravidla
1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max.
50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena
až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí.
3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci
této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max.
24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale
může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Detailní informace na www.novazelenausporam.cz.
2. výzva pro bytové domy zahrnuje následující obl. podpory:
A. Snižování energet. náročnosti stávajících bytových domů

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy.
Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje,
instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.
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Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že nově instalovaný zdroj
splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro
žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v
kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

C. Efektivní využití zdrojů energie

na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje

na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným
čerpadlem

na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla
využívající jako palivo zemní plyn.






na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
podpora na využití tepla z odpadní vody *
podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo
nejpozději do 31. prosince 2021.
Základní pravidla

žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření

celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory
A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C
omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25%
řádně způsobilých doložených výdajů. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců
před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1.
2015.

na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale
může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory
Detailní informace na www.novazelenausporam.cz.
Kotlíkové dotace – 2. výzva
Olomoucký kraj plánuje v druhé polovině roku 2017 vyhlásit
druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací. Po vyhlášení
dotačního programu (druhá polovina roku 2017 – září/říjen)
budou opět organizovány informační semináře ve vybraných
městech Olomouckého kraje.
Všechny informace k dotačnímu programu budou zveřejněny
i
na
webových
stránkách
www.krolomoucky.cz/kotlikovedotace. Dotazy mohou být zasílány
také na email kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz.
V rámci druhého dotačního programu bude možné získat
finanční prostředky na výměnu starého kotle na pevná paliva
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s ručním přikládáním za nový environmentálně šetrnější zdroj
vytápění rodinného domu.
Oproti prvnímu dotačnímu programu dojde na základě
předběžných informací k následujícím změnám:
1. Dotaci nebude možné získat na kotel spalující výhradně
uhlí.
2. Dotaci nebude možné získat na kotel kombinovaný
(spalující uhlí/biomasu) s ručním přikládáním.
3. Předmětem výměny budou pouze kotle spadající do 1. a 2.
emisní třídy.
4. Bude zrušena povinnost realizovat mikro energetické opatření jako součást výměny zdroje vytápění.
5. Výdaje na solární termické soustavy nebudou mezi uznatelnými výdaji.
V rámci dotačního programu by opět měla platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny realizované po 15. 7. 2015.
Nastavení dotačního programu můžete podpořit vyplněním
Ankety - předběžný zájem o dotaci na výměnu kotle, která je
na webových stránkách Olomouckého kraje.
Zdroj – web Olomouckého kraje

Program „Modrá úsporám“ v přípravě
Ministerstvo životního prostředí chce v motivovat lidi, aby
začali hospodařit s dešťovou vodou. Dotační program pravděpodobně bude určen také pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. Termín spuštění programu je
prozatím neznámý a jeho podmínky se připravují. Nejjednodušší kategorií by měly být dotace pro majitele rodinných
i bytových domů na podzemní (především plastové) nádrže na dešťovou vodu. Tato voda se dá používat na zalévání
zahrady, splachování toalety či úklid v domě. Nicméně jde
o velmi předběžnou informaci a čas ukáže, jaké podmínky
ministerstvo nastaví a v jakém termínu vyhlásí první výzvu.
Státní fond rozvoje bydlení

Program 150
Úvěr 150 000 Kč pro mladé do 36 let na opravy, rekonstrukce a modernizace jejich domů a bytů. Úvěr mohou využít mladé rodiny (i bezdětné) či samoživitelé s nezletilými dětmi,
majitelé nebo spolumajitelé bytů či domů, kteří chtějí zmodernizovat své bydlení a pořídit si například novou kuchyň či
koupelnu.
Program 600
Úvěr 600 000 Kč na pořízení bydlení, koupí či výstavbou, pro
mladé do 36 let pečující o dítě do šesti let. Prostředky z úvěru
lze využít na koupi bytu nebo domu, výstavbu domu či převod
družstevního podílu v bytovém družstvu. Žadatel přitom nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem
družstevního bytu.


Panel2013+
Výhodný úvěr na opravy a modernizace bytových domů,
a to nejen panelových, ale i cihlových. Úvěr lze čerpat na zateplení pláště, úpravu vnitřních společných prostor, výtahů
a také na úpravy v bytech. Program mohou využít družstva,
společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města či
obce, které mají ve vlastnictví bytový dům.


Detailní informace na www.sfrb.cz.
- Bc. Milan Medvedík, místostarosta -
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve středu 22. února se konalo tradiční bruslení v Olomouci
na Zimním stadionu. Učitelé jeli s dětmi vlakem, v Olomouci
přestoupili na tramvaj a tou jeli přímo k Zimnímu stadionu. Na
parkovišti před stadionem čekali někteří rodiče, kteří byli tak
ochotní a dětem vzaly brusle autem. Celou hodinu mohly děti
dovádět na ledě.
O měsíc později, v týdnu 20. – 24. března ve spojitosti
s příchodem jara, proběhl Barevný týden. V pondělí byla celá
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škola převlečena do zelena. Úterku náležela barva žlutá, středa byla laděna do červena. Čtvrtek měla děvčata růžový a
chlapci pro změnu modrý. Konečně v pátek si mohly děti vzít
oblečení podle své nejoblíbenější barvy.
V úterý 18. dubna bude v 1. patře budovy ZŠ a MŠ Střeň od
15 do 18 hodin probíhat zápis do první třídy. O měsíc později
10. května proběhne zápis dětí do mateřské školy.
- Mgr. Zdeněk Bábek -
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc únor jsme si zpestřili minicirkusem, kdy se nám kromě
žongléra Zdendy předvedli i dva pejskové. Žonglovalo se
s míčky, s kužely i s kruhy. Psi nám ukázali svoji obratnost,
rovnováhu na válci a poslušnost. Za své „psí kousky“ byli vždy
odměněni pamlskem. Nechyběla také kouzelnická show, kde
jsme mohli spatřit fretku. Do programu byly zapojeny i děti,
které s nadšením spolupracovaly. Nakonec představení jsme
se seznámili s mývalem, o kterém jsme se také něco dozvěděli. Statečné děti si mohly mývala i fretku pohladit. Celý program byl doprovázen vtipem a z tváří dětí bylo znát, že se jim
představení líbilo.

neval. Kouzelníci, čarodějnice, piráti, princezny a mnoho dalších si přišlo užít zábavu, ve které nechyběly karnevalové hry
a tančení na dětské známé písničky.

Ještě před začátkem jara jsme s dětmi navštívili místní knihovnu. Děti si prohlédly interiér knihovny, dozvěděly se
k čemu knihovna slouží, jak probíhá vypůjčení knih a které
knihy zde mohou nalézt. Před samotným prohlížením knih
byly děti poučeny o jejich správném zacházení. Dětem byla
také přečtena pohádka dle jejich přání a zodpovězeny otázky,
na které se ptaly. Paní knihovnici děkujeme za ochotu a vstřícnost, a budeme se těšit na další návštěvu.

V pátek 24. 2. přišly do školky děti v různých karnevalových
maskách. No není divu, tento den byl pro ně přichystaný kar-

- Adéla Stryková, DiS. -
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SRPŠ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
I letos jsme se rozhodli uspořádat dětem „Maškarní ples“.
Snažíme se stále hledat nové možnosti a proto jsme i letos
hledali jinou agenturu. Podařilo se nám najít agenturu
z Olomouce….. Klaun family. Podle reakcí dětí i dospělých si
troufám říct, že jsme vybrali dobře. Obě paní, mámy od rodin
a učitelky, se své úlohy zhostily na jedničku. Dokázaly děti
zabavit skoro dvě a půl hodiny bez přestávky a s úsměvem na
rtech. Věřím, že se všichni pobavili a snad i něco vyhráli.

Musím tady hlavně moc poděkovat těm, kteří nám přišli
pomoci při přípravě, úklidu i samotné akci. Těchto ochotných
rodičů je bohužel čím dál míň a o to víc si jejich pomoci vážíme!

Proto jim ještě jednou posíláme velké DĚKUJEME!!!!
- za SRPŠ Zuzana Franková -

POZVÁNÍ NA ČARODĚJNICE
Letošní Čarodějnice jsme naplánovali
na poslední pátek v měsíci a to je 28. 4.
2017. Dohodli jsme se s paní ředitelkou
a učiteli ze ZŠ i MŠ a volně navážeme na
jejich dopolední program, který mají ve
škole. Po vyučování se děti i s pedagogy
přesunou za Kulturní dům, školička se
k nim přidá také, ale až po spinkání
a odpolední svačince. Tam už si společně
opečeme buřtíky. Kolem 15.00 hodiny se
k nám, doufám, přidají i rodiče, aby dětem pomohli buřtíky opéct.

ČARODĚJNICE - NAJDI 15 ROZDÍLŮ

Připravili jsme
dětem, společně
s paní vychovatelkou, několik
soutěží
a tak
věříme, že se děti
i rodiče budou dobře bavit. Kolem 16.00
hodiny symbolicky zapálíme čarodějnici.
Vrátíme se tím do let minulých, kdy se
Čarodějnice slavily takto společně.
SRPŠ + škola a děti, pro které to děláme.
- za SRPŠ Zuzana Franková Zdroj: www.detskestranky.cz
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TJ STŘEŇ
NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2017
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA STŘEŇ, z.s.

VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE
NA 18. ROČNÍK
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE - STŘEŇ CUP 2017
RÁZ
SPORTUJ, ZPÍVEJ, PIJ A SKVĚLE SI ŽIJ
MÍSTO KONÁNÍ - ZA KULTURÁKEM VE STŘENI
HRACÍ POVRCH - ASFALTOVÝ SUPREEM
KDY – V SOBOTU 6. května 2017 v 08,30 hod. prezentace 8,00 - 8,30
STRUČNÁ PRAVIDLA: SLOŽENÍ MUŽSTVA (3 + 1), startovné
50,- Kč/osoba, bude použito na ceny, jinak si každý účastník
hradí vše sám.
HRÁT SE BUDE NA 1 VÍTĚZNÝ SET (DO 15-TI BODŮ, POPŘ.
DLE DOMLUVY)

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PO CELÝ DEN, NA SÁLE - PÍVO,
KÓŘO, SÓDO A PAPU - POCHOUTKY Z UDÍRNY

ČTVRTFINÁLE, SEMIFINÁLE, O 3. MÍSTO A FINÁLE NA 2 VÍTĚZNÉ SETY DO 15-TI BODŮ

PEČENÉ MAKRELY A MOŽNÁ NÉCO NAVÍC

HRACÍ SYSTÉM - DLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH MUŽSTEV A DLE
ČASOVÉ DOSTUPNOSTI

TAK PŘIJĎTE A PROŽIJME SPOLEČNĚ KRÁSNÝ SPORTOVNÍ
A TÉŽ KULTURNÍ DEN ...

(cena chvostíka, čtvrtfinále, semifinále, cena pro borce a cena
pro démony)
PRVNÍ TŘI MUŽSTVA - CENY, PŘEDÁNÍ CENY ÚTĚCHY
KONTAKT NA POŘADATELE (PŘIHLÁŠKY, BLIŽŠÍ INFORMACE): Jarda „doktor“ Havlíček, TEL: 607 210 574,
MAIL: doktor.sport@seznam.cz

PROTOŽE ...
PO CELOU DOBU A V KRÁSNÝCH VEČERNÍCH CHVILKÁCH
NÁS PŘÍJEMNÝMI TÓNY BUDE PROVÁZET
DJ DAVE

- Jaroslav Havlíček -

INFORMACE Z OBCE
Obecní knihovna
Ve dnech 1. 5., 8. 5. (státní svátky) a 22. 5. 2017 bude knihovna uzavřena. 15. 5. a 29. 5. 2017 bude pro veřejnost otevřena jako obvykle v čase od 15.00 do 17.00 hod.
Vodorovné opravní značení
V březnu se povedlo zrealizovat naší obci nákladem 25 tis.
Kč dlouho připravované vodorovné dopravního značení na
hlavní cestě, které upozorňuje na blízkost školy a častý pohyb
dětí v této lokalitě.
Ze statistiky
Aktuálně je v obci Střeň přihlášeno k trvalému pobytu celkem 609 občanů. Z celkového počtu 609 obyvatel je 291 žen =
48 % a 318 mužů = 52 % .
Věkové složení obyvatel obce
věk
0 – 18 let
18 – 65 let
65 a více let

počet obyvatel
124
380
105

vyjádřeno v %
20,4 %
62,4 %
17,2 %

Nejstarší občanka obce oslavila na začátku roku 2017 své
94. narozeniny. Naší nejmladší obyvatelce jsou 2 měsíce.
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Četnost křestních jmen
Nejfrekventovanějším mužským jménem v obci je křestní
jméno Petr, které je zastoupeno 26 krát. Dále jsou to jména:
Jan (20), Jiří (20), Jaroslav (14), Martin (14), Pavel (12), Miroslav (11), Tomáš (10), Michal (9), Karel, Lukáš, Milan (8), František, Josef (7), David, Filip, Jakub, Stanislav (6), Daniel, Roman, Vladimír (5), Adam, Antonín, Marek, Miloslav, Ondřej,
Radek, Vojtěch (4) a řada dalších vyskytujících se v méně hojném počtu.
Z ženských křestních jmen je nejčastějším jméno Marie (14).
Následuje Jana a Věra (12), Hana, Kateřina, Pavla, (9), Lucie,
Ludmila (8), Jarmila, Zdeňka (7), Eva (6), Alena, Anna, Božena,
Helena, Jitka, Lenka, Nikola (5), Dagmar, Eliška, Ivana, Martina, Petra, Zuzana (4) a mnohá další méně častá jména.
Pozvání na pietní akt
V neděli 7. 5. 2017 proběhne od 11:00 položení kytic
u pomníku 1. a 2. sv. války (u kapličky) a následně u pomníku
Rudé armády (na návsi). Slavnostní akt se uskuteční u příležitosti vzpomínky na ukončení válečných útrap a jejich obětí.
- Obecní úřad -
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KOSMETIKA A PEDIKÚRA
Zdeňka Sigmundová
Střeň
tel. 734 603 714

Jen pár sdělení pro vás:
OD 12. 9. 2016 JE MOJE „provozovnička“
AUTORIZOVANÝM SALONEM 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.

JARNÍ VLNA OZDRAVNÉ ENERGIE ?...........VITAMIN C
Kosmetická kůra s vitaminem C je přesně to, co pleť v tomto období potřebuje.

CHEMICKÝ PEELING PŘED LÉTEM ? …........KYSELINA MLÉČNÁ
ŘEŠENÍ PRO NÁDHERNĚ HYDRATOVANOU A STEJNOMĚRNĚ OPÁLENOU PLEŤ.
Aplikuje se v jarních a letních měsících
-podporuje tvorbu kyseliny hyaluronové v kůži
-vyhlazuje vrásky

-výborně pleť připraví na opalování
-pokožka je po ošetření hydratovaná, jemná a vláčná

POZVÁNKA NA „HOLČIČÍ ODPOLEDNE s kávičkou“
22. 5. a 30. 5. od 14 hodin
Pro ty z vás, které se nikdy nesetkaly s CHEMICKÝM PEELINGEM a chtějí se dozvědět
„co umí“, jsem připravila odpoledne plné informací, kde vám vysvětlím co to je chemický
peeling, jeho použití a odpovím na vaše otázky. Probereme spolu i přípravky kosmetiky
DR. GRANDEL, kterou používám při ošetření a ráda vám poradím při výběru kosmetických přípravků i dekorativní kosmetiky. Kosmetické přípravky i aplikaci chemického peelingu (jarní, letní, podzimní) si zde můžete ihned objednat.
TĚŠÍM SE NA VÁS
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA:
AGREGÁT, ALBUM, AREÁL, ARCHA, BABIČKA, BANDA, BANDÁŽ, BETON, BRIGÁDNICE, DOKLAD, FENOMÉN, FIGURKA, FRESKA, HARPUNA, HOŘČICE, HRANOL, CHATA, KLOBOUK, KOFEIN, KOŇAK, MAGNET, NÁKLAĎÁK, NEVĚRA, OBCHODNICE,
OTOČKA, PALMA, PÍSEŇ, POSTUP, PROTEST, PŘÍŽIVNICE, ROZHOVOR, SEMAFOR,
SEZÓNA, SKÚTR, STROM, STRUP, ŠIŠKA, TAPETA, ÚSEČKA, VESNIČANKA, ŽIDLE
Nenápadný nepřítel
…tajenka… (Ixodes ricinus Linné) je roztoč, který se živí sáním krve na savcích, plazech nebo ptácích s typickým tříhostitelským cyklem.
…tajenka… figuruje jako přenašeč řady infekčních chorob např. lymeská borelióza a klíšťová encefalitida. Velikost samic se pohybuje od 3,5 do 4,5 mm (po nasátí
až 1 cm i více), samečci měří 2,2 – 2,5 mm. Vyskytuje se ve vlhkých lesích s bujným
bylinným a keřovým patrem (např. lužní lesy), ale také na lesních okrajích a na
vlhkých loukách. Vyskytuje se i ve výškách nad 750 m n. m.
Dospělé …tajenka… se nejčastěji nachází v trávě vysoké od dvaceti centimetrů
do jednoho metru na stoncích, popř. na nízkých keřících, kde uchyceno za zadní
nohy trpělivě čeká na procházejícího člověka či zvíře. Jakmile se ho člověk dotkne,
okamžitě se reflexivně přichytí a zakotví v kůži. Proces sání trvá jeden až dva týdny. …tajenka… dokáže hladovět i déle než jeden rok.
Dospělí samci již nepřijímají potravu – jen vyhledávají zvíře, na kterém najdou
samici k páření. Samice pak naklade do půdy 1000–3000 vajíček. Šestinohé larvy
hned hledají drobná zvířata (ještěrky, ptáky) a několik dní na nich sají. Potom se
promění v osminohé nymfy a přisají se na další oběti. Po druhém cyklu po přijímání
potravy dospějí. Za příznivých okolností trvá vývoj …tajenka… jeden až dva roky.
Všechna tři vývojová stadia …tajenka… mohou být pro člověka i zvířata vysoce
infekční. Největší nebezpeční spočívá v tom, že prvotní stadia – larva a nymfa –
nemusí být na kůži pouhým lidským okem viditelná. Zdroj wikipedie.cz

- Dagmar Holániková -

VELIKONOCE VE STŘENI

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 12. 6. 2017
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Medvedík, Zdeněk Bábek, Adéla Stryková, Zuzana Franková, 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.
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