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OBECNÍ ZPRAVODAJ

STŘEŇ

Vychází jednou za dva měsíce

AKCE A PROJEKTY PŘED NÁMI
Tropická horka pomalu ustupují a počasí začíná více přát pořádání různých typů
zábavných aktivit. Dovolte mi Vás jménem Obce Střeň a dalších organizátorů
pozvat na následující akce, které se uskuteční v naší vesnici. Program je opravdu
nabitý a je z čeho si vybírat.
V pátek 18. srpna nás čeká od 21:00
letní kino v areálu za kulturním domem.
Promítat se bude česká pohádka Anděl
Páně 2. V případě nepříznivého počasí
se bude promítat v kulturním domě.
Na sobotu 26. srpna od 10:00 je naplánovaná dětská hasičská soutěž o pohár
SDH Střeň. Akce proběhne v areálu za
kulturním domem, tak přijďte povzbudit
náš tým .
V sobotu 2. září se uskuteční v areálu
za kulturním domem sedmý ročník turnaje Streetball Fight (basketbal na jeden
koš). V akci budou také hráči ze Střeně.
Následující sobotu 9. září proběhne
rozsahem největší akce: Den obce Střeň
– KOMÁRFEST. Začátek je ve 13 hodin
a v bohatém kulturním programu se
postupně představí následující účinkující
(kapely): EXstres, Piňovští kanci, Lumír
Olšovský, Hagnózek, Do naha, Stracené
ráj, Kabát Revival Live, Skrol. Mediálním
partnerem Komárfestu je Rádio Haná
a zábavný program pro děti i dospělé
proběhne pod taktovkou moderátorky
Martiny Queetko Procházkové. Dopoledne si budete moct v čase 9:00 –
11:00 prohlédnout vybrané obecní objekty - čističku odpadních vod, školu
a kapličku (v rámci dne otevřených dveří). V průběhu akce budete moct shlédnout výstavu s tématikou povodní
v obci. Večerní program vyvrcholí velkolepým ohňostrojem.
O dva týdny později – 23. září od 14:00
završíme nabitý program Střeňským
vinobraním, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů Střeň a sportovní skupina Střeň Streetball.
Doufejme, že vyjde počasí na všechny
plánované akce a Vy si je budete moct
užít spolu se svými nejbližšími. Nezapomeňte prosím pozvat svoje známé a širší
rodiny z dalších obcí a měst.
Co se týká rozvojových aktivit, tak aktuálně realizujeme projekt Digitální povodňový plán a varovný a výstražný sys-

tém ochrany před povodněmi pro obec
Střeň, který je financován ze 70 %
z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 a 30 % tvoří spoluúčast
obce. Celkové náklady na projekt by
měly činit přibližně 1 350 tis. Kč (včetně
DPH). Rád bych poděkoval všem domácnostem, které zareagovaly na naši výzvu
a vyplnily sběrný formulář povodňového
plánu nemovitosti. Projekt je realizován
v souladu s harmonogramem prací
a koncem srpna plánujeme zprovoznění
bezdrátového rozhlasu a hladinoměru.
V září by měl probíhat zkušební provoz
celého systému a bude dokončen také
digitální povodňový plán.
K realizaci spěje také projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných
komunálních odpadů v obci Příkazy
a partnerských obcí, kde jsme právě
partnerem. Tento projekt je financován
z 85 % také z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, zbývajících
15 % bude hradit obec. Obci, resp. občanům, bude dodáno celkem 120 ks kompostérů (s kapacitou 1100 l) a štěpkovač. Domácnosti, které v minulosti projevily zájem o kompostér zdarma
(vyplněním dotazníku), budou informovány o dalším postupu až po fyzickém
dodání zboží na obec (předpoklad je září
– říjen). Občané, kteří doposud neproje-
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Proběhlé letní měsíce přinesly místy silná
horka i přívalové deště a na extrémy v počasí
si nejspíš budeme muset zvyknout. Těžko
říct, jestli vůbec lze věřit starým pranostikám.
A že i měsíc srpen jich má požehnaně. Uvidíme v čase, zdali budou i v našem případě
platit. Tak schválně:
„Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.“
„Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě do
rybníka.“
„Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.“
„Na Vavřince povětří krásný, bude podletí
suchý a jasný.“
„Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem
dobré víno míti.“
„Vavřinec - první podzimec.“
„Na svatého Vavřince brambory do hrnce!“
„Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.“
„V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště
slunéčko hřeje.“
„Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho
radost vosy.“
„Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.“
„Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.“
„Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr
v zimě dlouho věje.“
„Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.“
Zdroj: https://www.rceni.cz/pranostiky/srpen?limitstart=0

Školáci už za chvilku začnou stříhat pomyslný metr prázdnin úplně u konce a s tím související myšlenky se vkrádají do domácností.
Všem školou povinným přeji úspěšný vstup
do nového školního roku s konstatováním, že
vzdělání je jedním z největších bohatství
v životě. Je to prostě investice, která se
v čase vyplatí. Tak Vám držím pěsti, ať úspěšně investujete také do sebe .
- Jiří Nevima, starosta -

Ilustrační foto: https://kompostery.heureka.cz/jrk-premium-1100-l/#
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vili zájem o uvedený kompostér zdarma, mají možnost přihlásit ještě svůj požadavek na obec. Kapacita je velmi omezena.
Kdo z nových zájemců dřív přijde, má větší šanci kompostér
zdarma získat.
V druhé polovině měsíce října dojde k výměně oken a dveří
na budově kulturního domu. Celkem bude vyměněno devatenáct oken a čtyři vstupní dveře. Okna budou vyrobena
z plastových profilů a dveře z hliníkových profilů. Jako dodavatel byla vybrána firma JKT OKNA Olomouc, s. r. o. s nabídkovou cenou 674 076,54 Kč včetně DPH. Obec na uvedený projekt získala dotaci 300 000,- Kč z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje v roce 2017, konkrétně z dotačního titulu č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
Dále byla Obci Střeň přiznána od Olomouckého kraje dotace 93 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů spojených s pořízením zcela nového kamerového dohlížecího
systému v obci. Příspěvek byl poskytnut z Dotačního programu pro sociální oblast 2017 - Podpora prevence kriminality.
Samotná realizace je naplánovaná na podzim roku 2017.
Olomoucký kraj naší obci přiznal dotaci 26 000,- Kč, která
je určená k částečné úhradě max. 50 % nákladů na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň souborem ochranných pracovních prostředků (3 ks zásahových obleků, 3 páry
zásahových bot, 3 páry zásahových rukavic, 3 ks zásahových
opasků, 1 ks ochranného obleku proti bodavému hmyzu).
Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu JSDH a SDH
2017 - Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2017.
Podporu ve výši 20 000,- Kč jsme získali také na částečnou
úhradu nákladů spojených s realizací Dne obce Střeň KOMÁRFEST. Dotace byla poskytnuta z Programu podpory
kultury v Olomouckém kraji 2017. Tuto akci podpořila celá
řada sponzorů (viz plakát) a někteří si nepřáli být ani uvedeni.
Všem patří velké poděkování.
V brzkém výhledu (podzim 2017) by měly být realizovány
také práce na opravě hrázové propusti u fotbalového hřiště.
Jedná se o kompletní výměnu technologie hrázové propusti
z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Vítězem veřejné
zakázky je firma MYFA Olomouc s. r. o., kdy nabídková cena
činí 518 914,05 Kč (včetně DPH). Na tuto akci máme podanou
žádost do programu Dotace obcím na území Olomouckého
kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017, dotační titul Řešení mimořádné
situace na vodních dílech a realizace opatření k předcházení a
odstraňování následků povodní. V případě úspěšně schválené
žádosti by dotace činila necelých 50 % z celkových nákladů.
Aktuálně se také pracuje na přípravě projektu rekonstrukce
budovy Základní a mateřské školy ve Střeni. Momentálně má-

me zpracovanou studii na stavební úpravy a je vybírán dodavatel projektové dokumentace.
Novinkou z oblasti nádob na třídění odpadů jsou šedé popelnice s vhozem, které jsou umístěné u hřiště Na Trávníku
(vedle nádoby na olej) a v přístavku za kulturním domem.
Patří sem veškerý kovový odpad, který projde vhozem. Pri-

márně jsou nádoby určené na kovové obaly (např. nápojové
plechovky, plechovky od potravin, obaly od kosmetiky a ostatní kovové obaly). Posilujeme tak nedostačující nádobu (sud za
KD).
Závěrem si dovolím připomenout průběžnou práci na monitoringu komářích líhnišť a následné aplikace ekologicky šetrného přípravku Vectobac v podání Tomáše Vyroubala a Marka
Lenikuse. I když je tento rok relativně suchý a les se nezaplavuje, výtoky z obecní dešťové kanalizace jsou tradičním líhništěm, které po deštích pravidelně ošetřujeme proti výletu komárů. Život v blízkosti lužního lesa má pro naše občany velká
pozitiva, která si mnohdy ani neuvědomujeme, ale také některá úskalí jako jsou např. komáři či ohrožení povodněmi.
Přeji Vám hezký zbytek léta a těším se na setkání s Vámi při
příležitosti pořádaných akcí.
- Jiří Nevima, starosta -

KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI II.
Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační
program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020.
Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji II. bude zaměřena na výměnu kotlů
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1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje.
Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva.
Podporu však již není možné poskytnout na kotel na uhlí
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a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.
K žádosti o dotaci bude nutné doložit:
1.
doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle
(tzv. revizi),
2.
fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na
otopnou soustavu a komínové těleso,
3.
4.

fotodokumentaci kotelny,
fotodokumentaci rodinného domu,

5.

kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, nebo potvrzení o vedení bankovního účtu,
6.
další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná
moc).
Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@krolomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby oddělení administrace kotlíkových dotací.
Zdroj: https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-krajiii-2017-2020-cl-3989.html

- Olomoucký kraj -

TJ STŘEŇ
Tak už nám to zase začne…
Těšíme se na hojnou účast a podporu v podzimní části nového soutěžního ročníku fotbalových klání 2017/2018.
Sice na podzim pouze čtyři zápasy doma, ale snad i tak si
přijdete na své.
Zde harmonogram utkání, vše ostatní na www.tjstren.cz.
- Jarda „doktor“ Havlíček, předseda TJ Střeň, z.s. -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA:
ADRESA, ANTUKA, BIŽUTERIE, BLESK, DVOUHRA, FRČKA,
GRAFIKON, HAZARD, HLAVA, HRANA, HRUDKA, KABÁT,
KAPSA, KARTA, KASTROL, KLADKA, KOKOS, KOMBINÉZA,
KOMPOT, LEKCE, LOUŽE, MAHAGON, MARCIPÁN, MOTIV, NÁDRŽ, NÁVNADA, NETEŘ, NÍŽINA, OBÁLKA, ODPOR, PODMÍNKA, POKLAD, PRŮKAZKA, RAKETOPLÁN,
SKLIZEŇ, SLOVNÍK, SPORT, STĚNA, SVĚTONÁZOR, ŠATIČKY, TAŠKA, TELEPATIE, TCHYNĚ, TRASA, TŘEŠEŇ
Dne 9. září 2017 proběhne ve Střeni kulturní a vzpomínková akce s názvem ...(tajenka)... Uskuteční se v areálu za kulturním domem od 13.00 hodin a můžeme se
těšit na bohatý zábavný program jak pro děti tak i dospělé. Zároveň si připomeneme dvacetileté výročí od
ničivé povodně ve Střeni.
Tajenka:

- Dagmar Holániková -
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INFORMACE Z OBCE
Sběr nebezpečných odpadů
V naší obci bude proveden v pátek 6. října 2017 od 16.00 do
17.00 hod. před obecním úřadem sběr nebezpečných odpadů.
Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky, výbojky,
štětce a nádoby se zbytky barev, ředidla, mořidla, monočlánky
všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky proti
škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry,
staré léky a léčiva, spreje, elektrospotřebiče např. televizory,
lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, žehličky a další.
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 poplatků za
odpady a na místě se neprovádí žádná úhrada.

Poplatky
Poplatek za komunální odpad (popelnice) na II. pololetí roku
2017 je splatný do 30. 9. 2017. Platbu lze provést v hotovosti
na pokladně nebo na účet vedený u České spořitelny č. ú.
1801698319/0800, variabilní symbol 1340 a číslo popisné.
Poplatek za stočné za II. pololetí roku 2017 je splatný
do 30. 9. 2017. Platbu lze provést v hotovosti na pokladně
nebo na účet vedený u České spořitelny č. ú.
1801698319/0800 variabilní symbol číslo popisné.

Čištění a monitoring dešťové kanalizace
V úseku cesta za školou - náves - cesta na Štěpánov proběhne v měsících srpen - září preventivní čištění a monitoring
dešťové kanalizace.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky na dny 20. a 21. října 2017.
Hlasování ve volbách do PS PČR se uskuteční:

v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Střeň č. p. 19.

Zájezd SDH do Mutěnic
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 14. 10. 2017
zájezd do Mutěnic na pochod vinohrady. Cena zájezdu je
200,-Kč. Info a přihlášení na tel. 722 637 058 (Roman Uvízl).

Dovolená - MUDr. Adamcová
Zdravotní středisko Náklo praktická lékařka MUDr. A. Adamcová oznamuje, že ve dnech 21. - 25. 8. 2017 nebude ordinovat. Sestra bude přítomna v ordinaci v Nákle (pondělí, středa,
čtvrtek, pátek). Zastupující lékařka MUDr. Romana Švecová.
- Obecní úřad -

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 16. 10. 2017
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, 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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