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OBECNÍ ZPRAVODAJ

STŘEŇ

Vychází jednou za dva měsíce

PLÁNOVANÉ AKCE A DĚNÍ V OBCI
Většina projektů, které se odehrávají pod hlavičkou Obce Střeň, se dlouhodobě
nese v duchu získávání finančních prostředků z různých dotačních zdrojů. I letos
tomu není jinak a tak podáváme jednu žádost za druhou. Stáváme se tak součástí
byrokratického a složitého systému s přívětkem: „Kdo nehraje, nevyhraje“.
Volné prostředky z obecního rozpočtu
se snažíme investovat do spolufinancování předem vytipovaných projektů,
které vychází z Programu rozvoje obce
Střeň. V tomto roce jsme byli úspěšní
s následujícími žádostmi (v závorce uveden poskytovatel dotace):
- Varovný a výstražný systém ochrany
před povodněmi (Operační program
životního prostředí - OPŽP)
- Výměna vchodových dveří a oken kulturního domu ve Střeni (Olomoucký
kraj)
- Kamerový systém v obci Střeň
(Olomoucký kraj)
- Den obce Střeň - Komárfest
(Olomoucký kraj)
- Vybavení JSDH Střeň (Olomoucký kraj)
- Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)
Podána byla také žádost na realizaci
chodníku od OÚ po železniční zastávku
na MAS Moravská cesta (IROP) a současně bylo zahájeno i stavební řízení na
uvedenou akci. Snad se tedy příští rok
dočkáme tolik potřebné části chodníku.
Díky obci Příkazy se podařilo zajistit
dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovače. Jestliže půjde vše ve výběrovém
řízení na dodávku hladce, na podzim
budou mít občané, kteří projevili v anketě zájem, kompostér doma. Pokud se
někteří z vás divíte s jakou rychlostí jsou
dotační tituly realizovány, věřte, že lhůty pro hodnocení a administraci projektů bývají velmi zdlouhavé - např. u OPŽP
je to až sedm měsíců. Přesto patří tento
poskytovatel dotace mezi ty nejlépe
spolupracující. Nedivme se potom pomalému čerpání dotační prostředků
z EU, za které je ČR dlouhodobě kritizována. Na druhou stranu: „Koho chleba
jíš, toho píseň zpívej“. Takže dost kritiky
a více chvály za finanční prostředky,
které putují do měst a obcí v celé ČR.
Určitě mi dáte za pravdu, že jsou vidět.
Až nebudeme moct evropské peníze

čerpat, ještě si vzpomeneme. I když na
sebe musíme vždy brát riziko snížení či
odebrání dotace z důvodu nedodržení
velmi složitých podmínek.
S dalším rozvojem obce souvisí aktuálně zpracovávané studie na rekonstrukci
ZŠ a MŠ Střeň (půdní vestavba odborných učeben, rozšíření kapacity MŠ pro
dvouleté děti…), studie využití prostoru
za kult. domem a příprava změny dopravního značení na místních komunikacích (ZÓNA 30 s předností zprava).
Z probíhajících oprav připomenu obnovu nátěrů na obecních bytech. Proběhlou realizaci rekuperačního odvětrávání na zdravotním středisku, která bude pokračovat výměnou posledních
dvou oken a všech venkovních parapetů
objektu. Do budoucna je v záměru zateplení zdiva novou fasádou (zdivo
v zimě promrzalo a kondenzovala na
něm voda, která byla příčinou tvořících
se plísní). V záměru je také osazení autobusové zastávky u Šléglového přístřeškem s lavičkou.
Od června obec zaměstnává dva pracovníky na veřejně prospěšné práce,
přičemž jednoho (Zdeňka Řičánka) jako
asistenta prevence kriminality. Po patřičném zaškolení ze strany Obecní policie Štěpánov bude mj. dohlížet na pořádek v obci (pohyb dětí na návsi související s docházkou do ZŠ a MŠ Střeň, další
hlídková činnost po obci...). Postupně se
také úspěšně rozvíjí spolupráce s Obecní
policií Štěpánov formou rozšířené hlídkové činnosti, měření rychlosti a dalších
potřebných aktivit přispívajících ke zvýšení bezpečnosti v obci.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké
a podle Vašich představ podařené léto
plné pozitivních zážitků. Školákům pak
pohodové prázdniny bez starostí a úplně všem Vám přeji to nejdůležitější
v životě - pevné zdraví.
- Jiří Nevima, starosta -
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Červenec roku 1997 se nesmazatelně zapsal
do historie obce Střeň událostí, která svým
rozsahem předčí vše, co jsme si byli schopni
do té doby představit. Ničivá povodeň tehdy
zasáhla všechny občany a zanechala po sobě
obrovské škody. Podle dostupných pramenů
došlo zejména v noci ze 7. a 8. července ke
zřícení nebo statickému narušení u 31 stavení. Další škody na majetku dosahovaly milionů korun, škody na duších byly nevyčíslitelné
a nepopsatelné. Celé generace budované
hodnoty byly rázem pryč.
Tento rok si připomínáme neslavné 20. výročí této události obecních dějin, která Střeňákům mnohé vzala, ale také dala. Kdo prožil
okamžiky běsnění přírodního živlu, zažil také
velkou sounáležitost a pomoc. Byla to doba,
kdy jsme si byli schopni nezištně pomáhat
a myslet jeden na druhého. Pomoc přicházela
ze všech stran a těžko někoho konkrétního
vyzdvihovat, jistě bych na někoho zapomněl.
Rád bych ale zmínil tehdejší vedení obce
v čele se starostou Vladimírem Kamínkem.
Patří jim velké poděkování za řízení obce
v čase, který byl, je a bude popisován
v dějinách jako velká přírodní katastrofa.
Při této příležitosti bych Vás rád pozval na
Den obce Střeň - Komárfest. Uskuteční se
9. září 2017 mimo jiné jako vzpomínka na
povodňové události z roku 1997. V průběhu
akce bude možno shlédnout obrazovou výstavu k tématu povodní ve Střeni a připomenout si tak hodnoty, o něž jsme přišli a které
jsme společnými silami byli schopni vybudovat. Nejenže se občané dokázali z přírodní
katastrofy vzpamatovat, ale vzepřeli se živlu
a
vybudovali
obrozenou,
silnou
a sebevědomou Střeň.
- Jiří Nevima, starosta -
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DROBNÉ CÍRKEVNÍ STAVBY V NÁKELSKÉ FARNOSTI
Po celá staletí vznikaly u cest, v polích nebo na venkovských
návsích kříže, boží muky, sloupy či kapličky. Tyto drobné stavby dotvářejí malebnost krajiny a řadíme je tedy mezi výtvory
lidového umění. Většinou byly postaveny k nějaké příležitosti,
ať už šlo o poděkování k ukončení války, či vyléčení obce
z morové epidemie, nebo usmíření znesvářených rodů. Kapličky měly sloužit k nahodilým pobožnostem a byly zasvěcené
některému ze světců, který byl jejich patronem. Nechyběl ani
obraz daného světce či soška.

Kamenné kříže jsou stavěny většinou na místech, kde stály
kříže dřevěné. Mají podstavec s nápisem, sokl, schodky, pak
teprve je horní ozdobená část a nejvýš vlastní kříž se sochou
Ukřižovaného. U kostela sv. Jiří v Nákle, vlevo od kamenného
portálu, stojí kamenný kříž v původním stavu. Je o něm zmínka ve staré obecní knize z r. 1745. Na podstavci je vytesán reliéf sv. Václava, umělecky vysoce ceněn. Kříž původně
stál před kostelní branou a v r. 1896 byl přenesen po prvních
misiích v Nákle přímo ke kostelu. - Viz foto. Snad každý obyvatel Nákla prošel někdy kolem kříže na hřbitově. Ten byl postaven v r. 1873 a dne 19. 10. toho roku ho posvětil děkan Florian Miller z Litovle. Kříž byl opraven v r. 1935. Třetí kříž v Nákle
stojí na horním poli a byl postaven v 70. letech 19. století na
malém pahrbku a po scelení pozemků byl přenesen na pole
Floriána Škrabala. Čtvrtý kamenný kříž stojí u silnice ke Lhotě
nad Moravou u polní cesty Hrázky. Bývala zde hráz panského
rybníka, který se rozprostíral pod strání k Mezicím. Kříž byl
postaven rodinou Falcovou z Nákla v roce 1882. Přestavět ho
nechal František Utíkal, který pole prodal. Na čelní straně kříže je nápis: „Kříž Kristův je klíč ráje, podpora slabých, Spása
duše i těla, všeho zla odvrácení, všeho dobra dárce. S. Jan
dam.“ Na zadní straně kříže bylo vytesáno: „Obnoven nákladem manželů Jana a Marie Pluskalových z Jáchymova
r. 1929.“ Při zběžném pohledu na kříž v současné době nejsou
však již nápisy čitelné.
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Krásně opravené památky najdeme ve Lhotě nad Moravou.
Zajímavou a dnes již vzácnou stavbou je zdejší dřevěná zvonička. – viz foto. Jejím původním úkolem bylo zvonit na poplach, nejčastěji při požárech. Stáří zvoničky jen těžko odhadujeme. Mohla zde být v jiné formě již při založení obce, tedy
kolem roku 1247. V dnešní podobě stojí zřejmě od roku 1830,
kdy je datován její zvonek. Ten má průměr 323 mm a váží
17,7 kg. Kromě reliéfu Golgoty je na něm nápis: „ IN HONOREN 1830 S. CRUCI ET ANNA - GEGOSEN WOLFGANG STRAUB
IN OLMÜTZ.“ Dříve se zvonilo pravidelně večer „Klekání“
a délka zvonění byla právě na modlitbu Anděl Páně. Dnes
slyšíme hlas zvonku jen při úmrtí některého z osadníků. Na
protější straně blízko zvoničky stojí dřevěný kříž s plastikou
Krista, který pochází z roku 1836 a dala ho postavit Terezie
Starostíková. Vedle kříže se nachází čtyřboká boží muka nádherně opravená. Je výjimečná tím, že nemá vrcholový kříž
a kromě bílé malby je namalována i žlutě. Tato výmalba je
typická pro období baroka.
Na Střeni lze též obdivovat zajímavé církevní stavby. Především je zde krásná kaple, která byla postavena v roce 1718 za
fojta Thomase Žiatka a burkmistra jana Dostahla a to nákladem obce. Kaple byla udržována a opravována obětavými
občany. V roce 1995 byl vyměněn zvon, protože ten původní
praskl v r. 1994, tedy sloužil 276 let. Je uschován na obecním
úřadě a je na něm vytesán sv. Jiří, jak zabíjí draka. Příští rok,
tedy v r. 2018, bude slavit střeňská kaplička 300. narozeniny.
V roce 1867 byl ve středu obce postaven kříž s postavou
Krista namalovanou na plechu. Zbudovali ho manželé Karel
a Marie Navrátilovi z čísla 4 na památku skončení prusko rakouské války a že byla obec uchráněna od cholery. Letos
slaví kříž 150. výročí od svého vzniku. Druhý kříž se datuje od
roku 1898 a byl postaven u příležitosti misií ve farním kostele
v Nákle. Vyroben byl na pile Antonína Tymicha v sousední
Lhotě. U tohoto kříže bývalo smuteční rozloučení se zemřelý-
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se postaral Nákelský pěvecký sbor společně s dechovou hudbou Nákelanka. Příjemně nám zapěli a zahráli k tanci a poslechu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci
akce a pomoci při opravách uvedených sakrálních staveb,
zejména pak Pavlu Gargelovi.
- Jiří Nevima, starosta -

mi občany Střeně. Oba kříže se opravují a obnovují zásluhou
obětavých občanů Střeně, pod patronací obce. Z mnoha zúčastněných jmenujme alespoň Pavla Gargelu, Františka Zatloukala, Františka Žatku, atd.

- MUDr. M. Turková Obec Střeň děkuje farnosti Náklo za organizaci slavnosti
svěcení křížů (po opravě), která proběhla dne 18. června
2017. Slavnostní obřad svěcení křížů provedl pan biskup Josef
Hrdlička z Olomouce. Průvod s dechovou kapelou Nákelanka
vedl od prvního kříže na začátku Střeně směrem ke kapli
a k druhému kříži. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
pohoštění na sále místního kulturního domu. O další program
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
18. dubna proběhl zápis žáků do 1. ročníku ZŠ. Z deseti bylo
přijato osm budoucích žáků, kteří v září poprvé zasednou do
školních lavic.
27. dubna proběhla akce s názvem Zdravé zoubky. Do školy
přijely studentky Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci a postupně v jednotlivých třídách děti seznámily
se zásadami, jak správně pečovat o své zuby. Všichni si
z domu donesli své zubní kartáčky a budoucí zubní lékařky
naučily žáky, jak si správně zuby čistit. Kromě toho byli žáci
také seznámeni s nutností pravidelných návštěv zubního lékaře.
O den později, 28. dubna proběhl ve škole projektový den
při příležitosti pálení čarodějnic. Naplánováno bylo zábavné
odpoledne pro děti, ale vzhledem k nepřízni počasí byla akce
zrušena. O program se postarali učitelé základní školy, kteří si
pro děti nachystali mnohé herní aktivity a paní vychovatelka
pro žáky připravila v budově ZŠ Střeň hru „Po stopách čarodějného pokladu.“
Tři dny po prvním máji, 4. května, navštívil školu Viktor se
svým hudebně zábavným programem. Žáci se naučili nové
písničky, které je naučil Viktor coby klaun.
Jako každý rok, ani letos děti neunikly objektivu fotografa a
5. května proběhlo focení tříd žáků základní a mateřské školy.
Druhou květnovou neděli byl den matek a ZŠ Střeň uspořádala v úterý 16. 5. besídku pro maminky žáků. Děti nacvičily
pásmo scének, pohádek, tanečků, básniček a připravily pro ně
i dáreček. Příprava sice trvala celý měsíc, ale radostný výraz
maminek pro děti největší zásluhou a důkazem, že poctivé
nacvičování stálo za to. Velký dík patří paní vychovatelce, Aleně Zatloukalové, která měla celý program v režii.

ZŠ a MŠ Střeň se letos poprvé zapojila do projektu „Celé
Česko čte dětem.“ Pozvání přijali herci z Moravského divadla
Olomouc a v úterý 6. června dětem četli. Školákům četl Jan
Ťoupalík z knihy Všechno nejlepší, paní Láryfáry od Betty
McDonaldové. Herec si také s dětmi povídal o významu knih,
po pohádce si děti mohly ověřit znalost pohádek formou pracovních listů.
Ve čtvrtek 8. 6. se v rámci ŠD uskutečnila sportovní a přírodovědecká akce ve spolupráci zaměstnanců Lesů České republiky, pořádaná k Mezinárodnímu dni dětí.

- Mgr. Zdeněk Bábek -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 27. 4. k nám přijely dvě studentky z Univerzity Palackého v Olomouci a představily se s programem „Zdravé zoubky“.
Dětem hravou formou vysvětlily, jak a kolikrát denně se
správně čistí zuby. Posloužila jim k tomu pomůcka úst, zubního kartáčku a plyšový dráček. Děti si mohly čištění těchto zubů (pomůcky) vyzkoušet speciálním zubním kartáčkem. Nakonec programu měly děti přichystaný svůj zubní kartáček ze
školky a podle pokynů studentek si „čistily zuby“.
První květnový čtvrtek čekalo na děti ze školy i ze školky
hudební představení pana učitele Viktora Gul‘váše ze Slovenska.
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Vystupuje jak pro děti, tak i pro dospělé, písničky si skládá
sám a program má i v češtině. Pro děti měl v tento den připravené písničky o barvách, o počtech, zvířatech a další. Některé
písničky byly doprovázené pohybem, jiné pouze zpěvem. Celý
program byl velice pěkný s vtipnými momenty a na závěr si
děti zazpívaly píseň v různých cizích jazycích .

Den poté, tedy v pátek, u nás proběhlo tradiční školní skupinové fotografování dětí a žáků. Všichni byli tento den svátečně nastrojeni a na focení se těšili.
Ve středu 10. 5. se v mateřské škole uskutečnil zápis dětí do
MŠ pro školní rok 2017/2018. Zápis probíhal v prostorách MŠ
od 15.00 hod. do 17.00 hod.. Rodiče si s dětmi mohli prostory
mateřské školy prohlédnout a seznámit se s vybavením
a hračkami, které máme ve školce k dispozici.

Prvního června slaví všechny děti svátek. A proto jsme měli
pro děti přichystaný program, který celou dobu doprovázel
náš kamarád Krteček. Děti byly seznámeny se čtyřmi úkoly,
které se plnily u stolečků. Patřilo mezi ně modelování sluníčka
z plastelíny, omalovánka, obrázková symetrie a foukání do
míčku na cíl. Děti byly rozdělené do 4 skupin, obdržely kartičky se svými jmény a s úkoly a postupně vyzkoušely všechna
stanoviště. Za každý splněný úkol dostaly razítko. Krteček samozřejmě hodnotil i snahu dětí a tak si všechny děti odnesly
domů diplom a sladké odměny.

Ani letos nechyběla tradiční besídka ke Dni matek, která
proběhla ve čtvrtek 18. 5. Besídka se tentokrát nesla v duchu
pohádek, kdy se děti představily s pohádkou O napálených
medvídcích a s pohádkou O třech kůzlátkách. Nechyběly po-

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ se v úterý 6. 6.
uskutečnilo zábavné čtení s herci z MDO. Dětem byla předčítána pohádka „Jak čert sloužil u sedláka“, kterou si poté roze-

hádkové písničky s pohybovým doprovodem a také básničky
pro maminky. Na závěr besídky zazpívaly děti písničku určenou svým rodičům a rozdaly předem připravené dárečky maminkám. Věřím, že pohádková besídka se líbila a že byli diváci
pobaveni vtipnými momentkami dětí.
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brali. Po pohádce byla pro děti připravená pohybová hra „na
čertíky“, která tématicky navazovala a také omalovánka čerta,
kterou si odnesly domů. Na další čtení se opět těšíme zase za
rok .
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Plánované akce do konce školního roku:
Školní výlet (ZOO Zlín) – úterý 13. 6.
Návštěva předškoláků v ZŠ – úterý 20. 6.
Pasování předškoláků na školáky a nocování předškoláků ve
školce – pátek 23. 6.
Rozloučení se školkou – pátek 30. 6.
Prázdninový provoz mateřské školy:
3. 7. – 7. 7. 2017 (Po, Út, Pá) – Středa, Čtvrtek = státní svátek,
MŠ uzavřena!
10. 7. – 25. 8. 2017 - MŠ UZAVŘENA (prázdniny)
28. 8. – 1. 9. 2017 (Po – Pá)
Zahájení školního roku 2017/2018 – 4. 9. 2017.
Přejeme všem dětem, rodičům i přátelům školy příjemné
prožití prázdnin!
- Adéla Stryková, DiS. -

SDH STŘEŇ
Milý spoluobčané, srdečně vás zveme na SPORTOVNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, které se uskuteční
24. června 2017 za Kulturním domem ve Střeni.
Letos poprvé pořádáme akci společně se spolkem SRPŠ
(Sdružení rodičů a přátel školy). Společné síly nám jistě pomohou den pro děti udělat velmi pestrý. Na akci bude pro děti
připraven bohatý program plný her, soutěží, zajímavostí
a velké občerstvení. Samozřejmě na závěr ukončený pěnou,
kde se mohou děti dosyta vydovádět.

částí hry Olomoucké ligy. Letos má Olomoucká liga sedm soutěží v různých obcích. Zde se soutěží na jeden požární útok.
Kategorie dětí je rozdělena na mladší a starší hasiče. Mladší
hasiči jsou děti od šesti do jedenácti let a starší od jedenácti
do patnácti let. Tímto bych chtěla ukázat na to, že je zde velký
věkový rozestup v jedné kategorii a naše děti, kterým je okolo
sedmi let bojují např. proti týmu, který je na soutěži již druhým, nebo třetím rokem a jejich věk může být kolem deseti,
nebo jedenácti roky. Tudíž jsou starší a rychlejší.

Další akce, která se koná v obci je POHÁROVÁ SOUTĚŽ SDH
STŘEŇ, která se uskuteční 26. srpna od 10h za kulturním domem. Zde se pokusí mladší hasiči zabojovat v požárním útoku
společně s pozvanými družstvy ze sousedních sborů. Mladší
hasiče vaše podpora jistě potěší. Občerstvení zajištěno.
Naši členové družstva MH: Tomášek Milko, Adélka Rotterová, Lukášek Večeřa, Eliška Čecháková ,Vlastik Drozd, Kristýnka
Staroštíková, Ondrášek Podškupka, Eliška Nevimová, Lukášek
Kubíček, Elenka Podškupková, Adámek Frank. Toto družstvo
se letos poprvé zapojilo do soutěže s názvem Olomoucká liga.

V soutěži je zaregistrováno 49 družstev. Závodů se účastnilo
44 týmů. Naši MH jsou prozatím na 22. místě. Tato pozice se
mění po každém dalším ukončení soutěže v obci, která je sou-
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Chtěla bych však poukázat fakt, že i když jsou naši hasiči
mladší, než ostatní družstva, daří se jim velice dobře. Být prvním rokem v polovině celkového pořadí je přinejmenším super. Je to tím, že děti se snaží, a to je to na tréninku občas
dost dřina, nevzdávají to a stále trénují a zlepšují se. Do budoucna v nich já osobně vidím dobré závodníky a mohou se
vydobýt na nejvyšší příčky v tabulce. My všichni budeme rádi
za vaší podporu. Můžete nás vidět za pěkného počasí na pátečním tréninku od 16,30 do 17,50h v prostorech za Kulturním domem.
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Ol. liga- zde jsme soutěžili:

INFORMACE O ČLENSTVÍ

7. 5. 2017 obec Loučany: čas 70,65 s - 31. místo

Do budoucna přemýšlíme nad družstvem přípravky, což jsou
děti od čtyř do šesti let. Pokud byste již nyní věděli, že budete
mít zájem, budu ráda, když mě budete informovat na emailové adrese IaSaV@seznam.cz, nebo na pátečním kroužku osobně. Pokud bude zájem ze strany dětí a rodičů, je velká šance
na zrealizování kroužku: hasiči - přípravka. Pokud by měl někdo zájem, může se přidat na pozici vedoucího - ráda zaškolím.

21. 5. 2017 obec Doloplazy: čas 25,27 s - 11. místo
28. 5. 2017 obec Červenka: čas 24,95 s - 20. místo
18. 6. 2017 obec Mezice: čas 21,97 s - 18. místo
Ol. liga - zde budeme soutěžit:
25. 6. 2017 obec Hlubočky
3. 9. 2017 obec Drahlov
10. 9. 2017 obec Nová Hradečná
Začátek soutěží je vždy v 9,30 h!!!
Další soutěže, kterých se účastníme jsou menší a pořádá si je
každá obec sama. Jde o POHÁROVÉ SOUTĚŽE. Zde se účastní
méně družstev.
Obce v kterých jsme se účastnili:
6. května 2017 - obec Ludéřov - 3. místo z osmi družstev mladší hasiči si domů odvezli svou první medaili. Radost byla
veliká.
3. června - obec Těšetice - 7. místo z devíti družstev
Dne 26. 8. 2017 pořádá i naše SDH STŘEŇ POHÁROVOU SOUTĚŽ.
Zahájení a nástup družstev v 10 h. Jste všichni srdečně zváni.
Občerstvení zajištěno.

Takže zatím se choďte s vašimi dětmi dívat a určitě je můžete na podzim přihlásit. Pokud jsou děti starší pěti let, mohou
se přihlásit rovnou do družstva Mladších hasičů. Zde je kategorie od 6 do 11 roků. Opět je možnost, než se rozhodnete,
své dítě do kroužku dát, aby si to v pátek s námi na tréninku
vyzkoušelo a podívalo se. Čas tréninku je od 16,30h do 18h.
Co je náplní kroužku:
Požární útok a jeho provedení.
Příprava na celoroční hru Plamen a soutěž v Ol. lize.
Naučit se poznávat hasičskou výstroj a výzbroj.
Závody, výlety, brigády, hry.
S přátelským pozdravem Irča Drozdová.
- Irena Drozdová -

TJ STŘEŇ
Dokonáno jest…
Tak a je to. Opět nám skončil další z mnoha ročníků fotbalové soutěže IV. B třídy okresu Olomouc a soutěžní ročník
2016/2017 je již minulostí. Jak to tedy zrekapitulovat. Dařilo
se střídavě oblačno, počet výher a proher je zhruba stejný.
V některých zápasech se nám dařilo, bylo vidět, že kluci makají, chtějí hrát a vyjádřili to gólově a hlavně vítězně. Ovšem
v jiných jsme se trápili a bohužel slovo „kopaná“ bylo na mís-
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tě. Ale i s ohledem na kvalitu některých soupeřů hrajeme na
co máme a hlavně že HRAJEME! I přes nelichotivé skóre jsme
nakonec obsadili velmi pěkné 9. místo s počtem 33 bodů. Za
to je třeba poděkovat hráčskému kádru a realizačnímu týmu.
Když už jsem u děkování, tak samozřejmě děkuji všem, spolu
s obsluhou udírny a bufetu, fotbalovému výboru oddílu
a v neposlední řadě všem dobrovolně pomáhajícím srdcařům,
sokolům důchodcům, příznivcům a fanouškům, kteří stále věří
v současnost, ale hlavně v budoucnost střeňského fotbalu. Za
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finanční pomoc děkuji sponzorům, za finanční, materiální
a morální podporu Obci Střeň.
Cílem do dalších let bude samozřejmě udržení fotbalu, abychom si tu neděli vždy vychutnali sportovně a společensky.
Hlavně pak opět a opět apeluji na mladé hráče. Kluci, opravdu
je nutné právě Vámi rozšířit kádr. Z určitě příjemného kopání
na hřišti Vás potřebujeme vtáhnout do samotného fotbalového klání. Tak mi udělejte radost, začněte a pomozte!
Zdroj: https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/c00f2cff-0a4e-4091-83de-6970e416bfac

Další soutěžní ročník 2017/2018 začne o víkendu 5. a 6. srpna
2017. Pěvně věřím v opětovnou hojnou účast všech fanoušků
a příznivců.
S blížícím se koncem školního roku a času dovolených, přeji
všem krásné léto, hodně relaxu a odpočinku s načerpáním
nových sil pro další období.
Pro úplnost přikládám konečnou tabulku. Veškeré další informace najdete na www.tjstren.cz.
- předseda TJ Střeň, z.s. Jarda „doktor“ Havlíček -

MUDR. ANDREA ADAMCOVÁ
Informace z ordinace:

tel.: 585 224 527, mobil: +420 727 838 050

Vážení pacienti,
v měsíci květnu jsme do Nákla zakoupili přístroj EVIPA. Je
umístěn v čekárně vedle dveří do sesterny a slouží k EVIdenci
PAcientů. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste s sebou
do ordinace v Nákle nosili kartičky pojištěnce. Tuto kartičku
vložíte do zeleně svítící čtečky (stačí 1x), poté zmáčknete tlačítkovou volbu na horní desce. Téměř okamžitě sestřička
i lékařka vidí, že jste v ordinaci a za jakým účelem. Výrazným
způsobem nám to urychlí práci, zkrátí čekací dobu v čekárně
a určí pořadí pacientů.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dále bych Vás chtěla informovat o dohodě mezi mnou
a paní doktorkou Romanou Švecovou o vzájemných zástupech v době mé či její nepřítomnosti. Kontaktní údaje si prosím zapište:
MUDr. Romana Švecová,
náměstí Národních Hrdinů 2, Olomouc
5. patro v budově polikliniky SPEA
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8:00 - 12:30
8:00 - 12:00
11:00 -12:30
8:00 - 12:30
8:00 - 12:30

13:00 - 16:00
--13:00 - 18:00
-----

Nejbližší naše dovolená je plánovaná v červenci - ve dnech:
3. 7. - 14. 7. 2017.
Poslední novinkou je možnost přihlášení se k odběru aktuálních informací z ordinace. Na našich webových stránkách amimed.cz se můžete přihlásit k odběru aktualit přímo
na Váš email.
Přeji krásné léto, slunce a pohodu.
- MUDr. Andrea Adamcová Na následující stránce naleznete vizualizaci tlačítkových voleb v čekárně MUDr. Adamcové.
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VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 2 – 2017
1.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled (nově
střednědobý výhled) na roky 2017-2020.
2.
Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje rozpočet obce na
rok 2017 takto:
Příjmy rozpočtu
7.890.566,- Kč
Financování příjmů 5.538.000,- Kč
Celkové příjmy ve výši
13.248.566,- Kč
Výdaje rozpočtu
12.874.854,- Kč
Financování výdajů 373.712,- Kč
Celkem výdaje
13.248.566,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet jako vyrovnaný,
ke krytí výdajů budou použity přebytky hospodaření
minulých období.
3.
Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 těmto
fyzickým a právnickým osobám:
- dotace Tělovýchovná jednota Střeň 35.000,- dotace Sbor dobrovolných hasičů Střeň 35.000,- finanční dary na vybudování kanal. přípojek 40.000,Kč
- příspěvky ZŠ a MŠ Střeň, PO 468.000,- finanční dary FO za kulturní vystoupení 5.000,- finanční dary spolkům za kulturu 10.000,- finanční dary neziskovým organizacím, (hospic na Sv.
Kopečku, DD Červenka) 2.000,- příspěvky odpady Ol. kraje 2.000,- obecní policie Štěpánov 27.000,- příspěvky sdružení (Mikroregion Litovelsko, MAS Moravská cesta, SOSM, Smlouva o spolupráci obcí při likvidaci komárů) 62.160,4.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku Varovný
a výstražný systém ochrany před povodněmi pro obec
Střeň.
5.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Digitálního povodňového plánu obce Střeň
s paní Ing. Janou Nečesánkovou za cenu 158 900,- Kč.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na územní studii využití prostoru za kulturním domem v Obci
Střeň s Ing. arch. Ivetou Trtílkovou za cenu 111 514,Kč (včetně DPH).
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti pro výběr dodavatele na akci
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ
Střeň s paní Ing. Michaelou Müllerovou za cenu 5 000,Kč (bez DPH).
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na výkon zadavatelských činností dle pravidel IROP k veřejné zakázce zadávané zadavatelem, pod názvem „Střeň
– chodník od obecního úřadu po železniční zastávku se
společností Expirit s. r. o. za cenu 28 900,- (bez DPH).
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení číslo 7 ze
zasedání číslo 7 – 2016, jejímž předmětem je přiznání
příspěvku na vybudování kanalizační přípojky pro paní
Alici Machovou.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
A) dar Alici Machové ve výši 20 000,- Kč na částečné
pokrytí nákladů již vybudované kanalizační přípojky
k rodinnému domu č. p. 193
B) dar Jiřímu a Jitce Nevimovým ve výši 20 000,- Kč na
částečné pokrytí nákladů již vybudované kanalizační
přípojky k rodinnému domu č. p. 196.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy
o nájmu prostoru sloužícího podnikání s paní Zdeňkou
Sigmundovou, kterým se prodlužuje nájemní vztah do
31. 12. 2017.
Pozemek p. č. 270/1 v k. ú. Střeň je v dlouhodobém
pachtu (pod smlouvou) a Obec neuvažuje o odprodeji
požadované části uvedeného pozemku.
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem vybudování
kamerového systému v obci a s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Olomouckého kraje pro
sociální oblast 2017 – dotační titul č. 1 Podpora prevence kriminality.
Zastupitelstvo obce souhlasí s aktualizovanou nabídkovou cenou na odkup pozemků č. St. 187 (69 m2), 611/7
(324 m2) a části pozemku 611/3 (241 m2) za cenu
81 387,- Kč (vše v k. ú. Střeň).
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15.

Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu pro
neuvolněné členy zastupitelstva obce Střeň dle přílohy
č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění následně:
měsíční odměna člena zastupitelstva 511,-Kč,
měsíční odměna člena kontrolního a finančního výboru
zastupitelstva
832,-Kč,
měsíční odměna předsedy kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva
1.176,-Kč,
měsíční odměna místostarostovi
4.680,-Kč.
Při souběhu více funkcí se měsíční odměny sčítají.
Účinnost od 1. 4. 2017

16.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. VS 6338001017, jejímž předmětem je nájem
části pozemku p. č. 590/234 v k. ú. Střeň o výměře 55
m2 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.
17.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního
výboru za rok 2016.
Zasedání č. 3 – 2017
1.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce
Střeň za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016 s výrokem: - bez výhrad2.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce
Střeň za rok 2016 v jejím plném rozsahu. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016
ve výši 2.067.454,56 Kč a zprávu Krajského úřadu Olomouckého kraje s výrokem bez výhrad.
3.
Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje účetní závěrku ZŠ a
MŠ Střeň, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo obce
schvaluje kladný výsledek hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Střeň ve výši 109 862,36 Kč a jeho
rozdělení do fondu odměn ve výši 59 862,36 Kč a do
rezervního fondu 50 000,- Kč.
4.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje k projektu Výměna vchodových dveří
a oken kulturního domu ve Střeni v rámci dotačního
titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
5.
A) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace
od Olomouckého kraje k projektu Ochranné prostředky pro JSDH Střeň v rámci dotačního titulu Dotace na
pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a ná-

6.

7.

8.
9.

kup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2017 v Programu na podporu JSDH a SDH 2017.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu Ochranné prostředky pro JSDH Střeň v rámci
dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci
a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2017 v Programu na
podporu JSDH a SDH 2017.
C) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy
s Olomouckým krajem k projektu Ochranné prostředky
pro JSDH Střeň v rámci dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017
v Programu na podporu JSDH a SDH 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového
řízení na veřejnou zakázku Varovný a výstražný systém
ochrany před povodněmi pro obec Střeň. Vítězem se
stala firma TEWIKO systems, s.r.o. s cenou 888 000,Kč (bez DPH). Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o dílo na dodávky a provedení prací v rámci akce Varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi pro
obec Střeň s firmou TEWIKO systems, s.r.o.. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem uvedené
smlouvy a souvisejícími úkony.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového
řízení na veřejnou zakázku Chodník od obecního úřadu
po železniční zastávku. Vítězem se stala firma Strabag,
a.s. s cenou 2 598 009,63 Kč (bez DPH). Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o dílo „Chodník od obecního
úřadu po železniční zastávku“ s firmou Strabag, a.s..
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
uvedené smlouvy a souvisejícími úkony.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření
č. 1-2017.
A) Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistnou smlouvu
pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce pro případ úrazu číslo 0514982018.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za újmu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce číslo 0514983018.
- Obecní úřad -

ANTUKOVÝ KURT VE STŘENI
Obec Střeň nabízí pro sezónu 2017 pronájem antukového
tenisového kurtu, který je umístěn v areálu za kulturním domem (obecním úřadem) ve Střeni. Parkování autem je možné
před obecním úřadem (ne za kulturním domem!). Rezervace
kurtu je možná pouze přes web http://stren.reservanto.cz/:
Standardní cena za pronájem kurtu je 80,- Kč za hodinu
(přístup až čtyř osob) nebo je možné zaplatit sezónní poplatek
600,- Kč (neomezený přístup na kurt pro jednu osobu). Sezónní poplatek 600,- Kč je možno uhradit na účet obce
č. 1801698319/0800, variabilní symbol 3421.
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Pro občany Střeně a partnerských obcí (Náklo, Lhota nad
Moravou, Mezice, Příkazy, Hynkov) je cena 40,- Kč za hodinu
(přístup až čtyř osob) nebo je možné zaplatit sezónní poplatek
300,- Kč (neomezený přístup na kurt pro jednu osobu). Sezónní poplatek 300,- Kč je možno uhradit na účet obce
č. 1801698319/0800, variabilní symbol 3421.
Děti do 15ti let (pouze ze Střeně) mají vstup za doprovodu
dospělé osoby zdarma.
Platbu za hodinový pronájem uhradíte správci kurtu panu
Marku Lenikusovi v hotovosti na místě (tel. 604 924 503).
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Otevření (uzavření) kurtu domlouvejte se správcem kurtu.
Při zaplacení sezónního poplatku možnost zapůjčení klíče.
Hrací řád:
1. Rezervace kurtu probíhá výhradně přes web
http://stren.reservanto.cz. Zákazník si může zarezervovat
kurt minimálně 30 minut před samotnou hrou.
2. Vstup na kurt je povolen pouze v tenisové obuvi.
3. Během hry jsou hráči povinni na kurtu dodržovat pravidla
slušného chování.
4. Před hraním je nutné kurt postříkat vodou (pokud je kurt
suchý) a zamést síťovkou. Na suchém kurtu je přísně zakázáno
hrát! V případě suchého podkladu je nutno kurt vlhčit také
během hry.
5. Do rezervované doby hry je zahrnuta i doba nutného úklidu
kurtu z důvodu uvedení kurtu do hratelného stavu a to:
- za použití hrabla, kterým se srovnají nerovnosti na kurtu;

- za použití síťovky a to kruhovým pohybem až do středu kurtu - zametání „do šneku“ (Zametá se celý kurt včetně výběhů od sítě až k plotu. V případě, že je po hře kurt suchý, je nutné
ho zakropit!).
6. Nikdo nevstoupí na kurty bez řádné rezervace a bez zaplacení sezónního poplatku, resp. jednorázového poplatku za
pronájem.
7. Na kurtu platí zákaz kouření!!!
8. Děti do 15-ti let smí užívat kurt pouze v doprovodu dospělé
osoby.
9. Odpovědnost za dodržování pravidel nese osoba, která si
rezervovala herní čas v rezervačním systému.
10. Při vzniku jakékoli závady (vytržená nebo uvolněná lajna,
nefunkčnost systému závlahy, zlomení hrabla, atd.) kontaktujte správce tenisových kurtů.
- Jiří Nevima, starosta -

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA:
AORTA ARMÁDA AUTODROM AUTOMOBIL BUNDA
CELEBRITA ČEPEL DŮVĚRA DŽUNGLE ENZYM FARMACEUTKA FJORD HODNOTA CHAOS CHYBA KABELA
KAPKA KOMPAS KRYSA LÍSKA LŽIČKA MUŠLE NOTES
OBVAZ OMELETA PALBA PALISÁDA PANÁK PERLA PIŠKOT PLECHOVKA PRODEJNA PŘEKLIŽKA SEKERA SMETANKA STRANA STŘEDNÍK SUKNĚ TELEVIZE TROFEJ
ÚSMĚV VÁNICE
7. červenec roku 1997 představoval pro oblast Pomoraví a rovněž i velkou část naší země nesmazatelnou katastrofu. Zničující ...tajenka… zanechala nesmazatelné jizvy na lidech i na krajině a nemá v historii
naší obce obdoby. Během několika okamžiků se změnily osudy mnohých, všichni byli vytopeni a mnozí přišli i o veškerý majetek. Během jediné noci se zřítilo
přes 30 stavení a 88 občanů díky ničivé ...tajenka...
přišlo o střechu nad hlavou. Letos si připomeneme
dvacetileté neslavné výročí, kdy vodní živel bez varování vtrhl do naší obce a napáchal škody takového
rozsahu, ze kterých pamětníkům i dnes stále mrazí.
Zdroj: VACA, Božetěch. Historie obce Střeně. Střeň: Obecní úřad,
1999. ISBN 80-85834-68-5.

- Dagmar Holániková -
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LETNÍ DOPLŇOVAČKA:
Léto už je téměř tady a za pár dní začne to, na co se všichni jistě moc těšíme - prázdniny. Vše co s létem a prázdninami souvisí,
se nám poskládalo do této doplňovačky.
Doplň do políček křížovky slova, která tam patří. Pomůže ti, že některá slova jsou delší a jiná kratší (čísla před slovy znamenají
počet písmen). Tam, kde se políčka potkávají, na sebe slova musí navazovat. Tajenku si přečti v pořadí zapsaném uvnitř políček.

3 - hry

4 - léto, moře, stan, voda

5 - srpen

8 - červenec, dovolená, písničky, zmrzlina

6 - plavky, slunce, šnorchl

7 - lodička, potápěč

9 - opalování, prázdniny, slunečník

Zdroj: https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/kresleni/dokreslovacky/
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PLÁN AKCÍ
22. 6. 2017
22. 6. 2017

SDH, setkání seniorů Olomouckého kraje
Zasedání zastupitelstva obce

26. 8. 2017
2. 9. 2017

Soutěž SDH
Streetball Fight

24. 6. 2017

Dětský den (SRPŠ + SDH)

9. 9. 2017

Komárfest (den obce)

13. 7. 2017

Zasedání zastupitelstva obce

23. 9. 2017

Střeňské vinobraní

18. 8. 2017

Letní kino

- Obecní úřad -

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: Celá strana - 720,- Kč; Polovina strany - 360,- Kč; Čtvrtina strany 180,- Kč; Šestina strany - 120,- Kč; Osmina strany - 90,- Kč; Dvanáctina strany - 60,- Kč.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 14. 8. 2017
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Marie Turková, Zdeněk Bábek, Adéla Stryková, Irena Drozdová, Jaroslav Havlíček, Andrea Adamcová, 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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