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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Podzimní měsíce roku 2017 jsou ve Střeni ve znamení realizací. Máme
nový bezdrátový rozhlas, digitální povodňový plán a hladinoměr. K předání jsou připraveny kompostéry do domácností. V realizaci je fasáda zdravotního střediska, oprava hrázové propusti u fotbalového hřiště a výměna
oken a dveří na kulturním domě. Tak tedy pěkně po pořádku.

Kdo rád chodí na houby, tak ten si letos užil
nadmíru. Vyskakovaly na nás doslova jako
houby po dešti. Zkrátka rostly a pořád ještě
rostou takřka všude. Běžné je chodit na hřiby
do lesa, ale letos byla úroda také na zahradách i veřejných prostranstvích. O žádné
otravě jsem se nedoslechl, tak snad OK.

čeny i pro další potřeby (zejména pak
pro občany Střeně). Celková cena projektu včetně realizace bezdrátového
rozhlasu a digitálního povodňového
plánu činí 1 330 180,- Kč (včetně DPH).
Akce je ze 70 % spolufinancována Evropskou unií - Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Spoluúčast obce tak činí necelých 400 tis. Kč.
Obec Střeň získala v rámci realizace
projektu „Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných komunálních odpadů
v obci Příkazy a partnerských obcí“ celkem 120 ks kompostérů a 1 štěpkovač.
Uvedené vybavení bylo pořízeno za finanční podpory Fondů EU – Operační
program životní prostředí 2014 – 2020.
Financování projektu ze strany naší obce je ve výši 78 630,- Kč, přičemž dotace
činí 85 % a spoluúčast obce 15 %. Doba
udržitelnosti projektu je 5 let, což je
minimální délka provozování kompostérů a štěpkovače. Realizací projektu by
mělo dojít ke zkvalitnění nakládání
s odpady a především k vyšší vytříděnosti bioodpadů, které v současné době
tvoří velký podíl ve směsném komunálním odpadu (popelnici). Občané, kteří
v minulosti projevili zájem o domácí
kompostování vyplněním dotazníku, si
mohou kompostér vyzvednout v uvedených termínech: pátek 27. 10. 2017 od
16:00 do 17:30 a sobota 28. 10. 2017
od 8:00 do 10:00. Místem převzetí je
hospodářská budova na návsi (lesnická

I když obrazně řečeno otrávit se člověk může všude. Osobně narážím na informace, které na nás míří z médií. Když člověk zapne
zprávy, většinou se nic pozitivního nedozví.
Na můj vkus je těchto typů otrav až zbytečně
moc. Tak se prosím nenechte otrávit
a pracujte na Vašich snech a plánech, nezapomínejte však přitom na druhé. Vždyť vše,
co se šustne v televizi, v rádiu či na internetu
není někdy potřeba brát smrtelně vážně. Je
potřeba žít svůj vlastní život a ne se jenom
bát. Informace je mnohdy potřeba filtrovat
zdravým selským rozumem a zajímat se
o souvislosti. V období předvolební kampaně
to platí obzvlášť.

Začátkem října byl předán obci do
užívání nový bezdrátový rozhlas a hladinoměr. Starý rozhlas byl za hranicí životnosti a jeho údržba nás stála spoustu
času, energie a také financí. Poloha nových hlásičů se oproti původnímu drátovému rozhlasu změnila a je otázka času,
než si občané na zařízení zvyknou a zažijí ho. Případné problémy se slyšitelností
rozhlasu prosím hlaste na Obecní úřad
(obec@stren.cz, tel. 585 386 835) nebo
osobně pracovníkům úřadu. Rád bych
však upozornil občany, že větším problémem je, když hlášení neslyší, než
když vnímají hlásiče u domu jako příliš
hlučné. Rozhlas je v současné době
schopen informovat nás o případném
hrozícím nebezpečí i v případě, že dojde
k výpadku elektrického proudu. Hlášení
mohou provést vzdáleně i složky integrovaného záchranného systému, což je
z hlediska ochrany obce před mimořádnými situacemi velmi cenné.
Dalším prvkem projektu „Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém před povodněmi pro obec Střeň“ je
instalace hladinoměru na mostu přes
hlavní tok řeky Moravy. Zařízení snímá
výšku hladiny a dokáže zobrazovat aktuální hodnoty přes webové stránky
(http://www.envimonitoring.cz/cz/
#lvs#graph#50410#H-Stren). Data z hladinoměru tak slouží jako informační
zdroj pro povodňové orgány obce a dalších obcí ležících níže po toku řeky Moravy. Informace jsou veřejné a jsou ur-

Tak se nenechte znechutit a dělejte co Vás
baví, co máte rádi a přitom pomáhejte také
druhým. Věřte, že Vám to pomůže v této
uspěchané době. Jak pravil Jan Ámos Komenský: „Všeliké kvaltování toliko pro hovado
dobré jest…“. Nejen prací je člověk živ.
Dost filozofování. Chtěl bych jménem obce
poděkovat všem organizátorům Komárfestu
za vytvoření skvělé atmosféry. Organizačně,
programově i po stránce počasí se akce náramně povedla a nezbývá než se těšit za dva
roky znova. Je to sice spousta práce navíc, ale
výsledek za to opravdu stojí. Poděkování patří také organizátorům dalších akcí, ať už letního kina, hasičské soutěže, vinobraní či pravidelných fotbalových zápasů střeňského mužstva. Bez činnosti spolků by se na dědině žilo
tak nějak smutně. Važme si toho co máme,
není to vždy samozřejmost .
- Jiří Nevima, starosta -
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stodola). Případné pozdější termíny převzetí jen po telefonické dohodě (tel. 604 924 503). Kompostéry budou fyzicky předány po podepsání SMLOUVY O VÝPŮJČCE A DAROVACÍ
(podepsáno bude na místě předání, vzor smlouvy je uveden
jako příloha). Při převzetí kompostéru obdržíte také jednoduchý návod na sestavení a příručku Kompostování v domácích
kompostérech. Zároveň upozorňujeme občany, že platí zákaz
shromažďování větví do kontejnerů na bioodpad. Důvodem je
rychlé plnění kontejnerů a tím pádem časté a nákladné vyvážení nádob. Rostoucí náklady by musely být nutně promítnuty
do poplatku za odpady - nyní 300,- Kč/občan/rok. Větve prosím odkládejte do vyhrazeného prostoru v blízkosti kontejneru. Materiál bude postupně štěpkován a výslednou štěpku si
budou moct občané od kontejneru odvézt nebo bude využita
pro potřeby obce (např. pod vysazené stromy či jiné účely).

Další provoz obou kontejnerů na biodpad zůstává nezměněn.
Občané, kteří budou mít zájem o štěpkování většího množství
větví do průměru max. 8 cm na svém pozemku, si mohou objednat pracovníka se štěpkovačem domů při možné dostupnosti pozemku – štěpkovač je mobilní, má však více jak
200 kg. Čím čerstvější jsou ořezané větve, tím je štěpkování
efektivnější. Nenechte prosím větve zbytečně zaschnout –
štěpkování bychom potom odmítli. O výslednou štěpku se
následně musí každý majitel nemovitosti postarat sám! Termín vyhrazený pro individuální štěpkování je pondělí v čase
13:00 – 14:30. Celá služba je poplatníkovi poskytována v rámci realizace projektu zdarma. Poplatník je občan, který má
zaplacený poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v daném období. V případě zájmu o štěpkování na vlastním pozemku kontaktujte obecního pracovníka pana Marka
Lenikuse na tel. 604 924 503. Závěrem mi dovolte poděkovat
obci Příkazy, díky které si vůbec můžeme dotované vybavení
pořídit. Pevně věřím, že se podaří díky Vám a tomuto projektu
snížit množství směsného komunálního odpadu, který mnohdy zbytečně končí na skládce. Zároveň je velkým přínosem
opětovné využití biologického materiálu v podobě kompostu
a štěpky na Vašich pozemcích. Kompostování a štěpkování
zdar!
Koncem prázdnin byl dokončen přístřešek na autobusové
zastávce na hlavní silnici (směr Pňovice). Celou konstrukci
navrhl a vyrobil pan Tomáš Utíkal z Mezic za cenu 78 287,- Kč
(včetně DPH). Zároveň mi dovolte poděkovat rodině Vyvozilových za vstřícnost a pochopení při umisťování a budování zastávky. Nezbývá než si jen přát, ať přístřešek bez starostí slouží svému účelu co nejdéle.
Ve fázi realizace je zateplení fasády zdravotního střediska.
Z důvodu promrzání zdiva v chladných měsících docházelo ke

2

kondenzaci vodních par na studených
zdech
uvnitř
budovy a k následné tvorbě plísní. Po
realizaci nuceného odvětrávání a zateplení objektu by mělo
dojít k vyřešení uvedeného problému. Příjemným bonusem
bude také zlepšení fyzického vzhledu budovy.
Aktuálně se opravuje také hrázová propust u fotbalového
hřiště. Zhotovitelem díla je firma MYFA Olomouc, s. r. o.
a rozpočtová cena díla činí 518 914,05 Kč (včetně DPH). Dalším nákladem jsou práce autorizovaného geotechnika ve výši
20 tis. Kč (vyžadováno Povodím Moravy). Olomoucký kraj poskytne na uvedenou opravu částku 268 tis. Kč z programu
„Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury
2017“, z dotačního titulu č. 2 „Řešení mimořádné situace na
vodních dílech a realizace opatření sloužících k předcházení a
odstraňování následků povodní“. Což je velká pomoc, za kterou se sluší alespoň veřejně poděkovat.
Aktuálně nedořešenou záležitostí je výběr dodavatele projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci školy (půdní
vestavba odborných učeben, přístavba MŠ, změna způsobu
vytápění, atd.). Původně vybraný projektant odmítl podepsat
smlouvu z kapacitních důvodů a bylo tedy vyhlášeno druhé
kolo veřejné zakázky. Na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce bychom měli schválit výběr nového dodavatele projektové dokumentace. S plánovanou rekonstrukcí školy souvisí
také oprava budovy starého nádraží, kterou bychom rádi využili jako dočasnou základní a mateřskou školu. I když je poloha
budovy v blízkosti železniční trati, jsem přesvědčen, že se povede najít takové technické řešení úprav budovy a okolí, které
bude pro žáky, rodiče a personál školy přijatelné. Představa až
ročního dojíždění malých dětí do jiné školy je daleko vzdálena
od reality a ve výsledku by mohlo hrozit riziko zániku školy ve
Střeni. Což si nikdo nejenže nepřeje, ale doufám nedokáže ani
představit.
Grafické úpravy se dočkaly i obecní webové stránky. Doufám, že se Vám v nich bude dobře orientovat a hledat informace, které reálně potřebujete. Pokud bude cokoli scházet,
neváhejte se obrátit s důvěrou na pracovníky obecního úřadu.
Posledním podzimním projektem je realizace kamerového
systému v obci. Ta si vyžaduje vybudování datového spoje
mezi školou a obecním úřadem a následovat bude samotná
instalace kamer. O podrobnostech tohoto projektu budete
informováni speciálním vydáním informačního letáku. Argumenty pro realizaci tohoto bezpečnostního opatření jsou čím
dál častější - naposledy krádeže kol. Apelujeme tedy na občany, aby si zabezpečili svůj majetek a v případě pohybu podezřelých osob v obci raději ihned informovali pracovníky obecního úřadu, případně Obecní policii Štěpánov (tel. 602 544
060).
Závěrem mi dovolte poděkovat za dlouholeté působení
a odvedenou práci na obecním úřadě paní Ludmile Šebestové,
která u nás ukončila pracovní poměr. Vážím si její práce pro
obec a osobně jí přeji do budoucna hodně štěstí a zejména
pevné zdraví.
V podzimním sychravém čase přeji všem občanům, aby se
jim vyhnuly zdravotní neduhy spojené s tímto obdobím
a dobře si poraďte i s nadcházející změnou letního času na
zimní (neděle 29. října 2017).
- Jiří Nevima, starosta -
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KOMÁRFEST 2017
Uběhl již měsíc od soboty, kterou se konal ve Střeni den
obce s titulem „Komárfest 2017“. Věřím, že si na něj ještě
všichni živě vzpomínáte.
V úvodu musím zmínit to nejdůležitější tohoto dne a tím je
poděkování všem lidem, kteří se na přípravě a realizaci Komárfestu podíleli. Také děkujeme všem sponzorům, kteří nás
podpořili jak finančně tak materiálně. Bez všech těchto zmíněných dobrých lidí bychom nemohli den obce uspořádat na
takové úrovni, jak se nám to i podle informací od hostů
a účastníků podařilo. Přikládám některé citace z mailů a webu, které jsme obdrželi od lidí i kapel. Máte být plným právem
na co hrdi.

I v letošním ročníku nám počasí vyloženě přálo a celý den
jsme si užili v suchu bez jediné přeháňky. Zahájení Komárfestu ve 13 hodin se neslo v duchu vzpomenutí na katastrofální
povodně v roce 1997. Součástí programu byla i velmi zdařilá
výstava obrazového i video materiálu z této doby. Potom se
již ujala žezla moderátorka Martina „Qweetko“ Procházková
z Radia Haná, která nás prováděla celým odpolednem i večerem.
Jako první se představila country skupina EXSTRES, která
hned v úvodu všechny pohodově naladila. Další v pořadí vystoupili Piňovští kanci, dále následovalo pásmo písní dětí
z naší mateřské a základní školy. Také mezi nás opět zavítal
Lumír Olšovský se svou zajímavou talkshow tentokrát společně s paní Sedláčkovou. Poté nás potěšily taneční soubory se
sdružení Hagnozek a potom mladá nadaná skupina Do naha.
V průběhu celého odpoledne si děti užívaly různé zábavné
soutěže, ve kterých získávaly spoustu odměn a se západem
slunce jsme také zapálili krásnou a vysokou vatru, která hořela několik hodin.

„Komárfest 2017 byla výborná akce od začátku do konce,
chtěl bych poděkovat za naši rodinu všem organizátorům
a těm co se podíleli na přípravě, za dobře odvedenou práci.“
„Opravdu akce na úrovni, smekám před pořadateli a klaním
se všem ochotným lidem pomáhat ve stáncích a s úsměvem.“
„Super akce a ohňostroj nádherný, dík všem kdo se podíleli.“
„Ještě jednou bychom chtěli poděkovat za možnost zahrát si
u Vás na Komárfestu. Bylo to skvělé, jak organizace, výkon
pana zvukaře i obrovská pohostinnost.“
„Moc a moc děkujeme za pozvání a shodli jsme se s kapelou, že to byla letos asi naše nejlepší akce. Skvělí lidé, skvělý
zvuk, skvělá atmosféra a bylo o nás skvěle postaráno. Prostě
super akce! Rádi se k Vám zase někdy vrátíme.“

Večerní část Komárfestu zahájili kluci ze Straceného ráje
a po nástupu skupiny Kabát Revival Live to začalo pod podiem
vřít. S těmito kapelami jsme si užili 3 hodiny rockového nářezu. Ve 22 hodin jsme odpočítali odpálení ohňostroje, který byl
nádherný, dlouhý a vyvolal v řadě z nás pozitivní emoce. Poslední slovo měla kapela Skrol, která nás opět bavila až do
pozdních nočních hodin.
Cílem dne obce Komárfest 2017 bylo umožnit občanům
obce i hostům zapomenout na všední starosti, pobavit se
a užít si skvělé odpoledne a večer. Jsem toho názoru, že se
nám tohoto cíle podařilo dosáhnout nad očekávání a to především díky obětavé práci a spolupráci všech, kteří se na organizaci akce podíleli. Ještě jednou děkujeme všem, byl to
úžasný den i večer ačkoliv nás všechny stál spoustu sil.
Na vyhodnocení jsme nezapomněly, jen chvíli trvalo, než se
nám sešli všechny potřebné podklady od všech účastníků.
Tímto zveme všechny organizátory a pomocníky na setkání
v zasedací místnosti obecního úřadu ve středu 8. listopadu
v 18 hodin, kde proběhne krátké zhodnocení Komárfestu
2017.
- Bc. Milan Medvedík, místostarosta -
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - KOMÁRFEST 2017
Obec Střeň děkuje všem účastníkům fotografické soutěže
Komárfest 2017. Soutěž byla slavnostně vyhlášena 12. října
2017 v zasedací místnosti OÚ Střeň a vítězem se stala fotografie Alberta Římského ze Štarnova. Oceněny byly celkem čtyři
dále uvedené fotografie:

3. místo - Kateřina Staroštíková

1. místo - Albert Římský

4. místo - Silvie Kubíková

2. místo - Světlana Drozdová
Gratulujeme všem oceněným a děkujeme za krásné fotografie. Další fotografie z Komárfestu jsou uveřejněny na webových stránkách obce Střeň - sekce Fotogalerie.
- Jiří Nevima, starosta -
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Vítěz fotografické soutěže - Komárfest 2017
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KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2017
Rok se s rokem sešel a vyhodnocení soutěže Krásnější
Střeň je opět tady. Ve čtvrtek 12. října 2017 proběhlo v prostorách obecního úřadu slavnostní vyhodnocení již 6. ročníku.
Hodnotitelská komise ve složení Irena Drozdová, Karla Havlíčková a Vendula Weiserová sbírala od května do září spolu
s fotografem soutěže Karlem Weiserem podklady pro závěrečné hodnocení a rozhodla se udělit jménem Obce Střeň
celkem 33 ocenění. Rád bych poděkoval těmto dobrovolníkům za práci pro obec a věřím, že i v příštím roce se povede
sestavit, tak kvalitní a spolupracující tým hodnotitelů.
Každým rokem se komise snaží hodnotit dle převažujícího
typu výzdoby. Tentokrát se rozhodla ohodnotit následující
kategorie: Truhlíky, Předzahrádky, Skokan roku. Nově přibyly
Nejkrásnější květina, Obecní truhlíky a s ohledem na velkou
a kombinovanou výzdobu také Předzahrádky a truhlíky společně.
Jak to letos dopadlo a kdo byl vlastně vyhodnocen?
Truhlíky:

Předzahrádky a truhlíky

1. Večeřovi, č. p. 186

1. Večeřovi, č. p. 94

2. Gatěkovi, č. p. 29

2. Kovářovi, č. p. 89

3. Gargelovi, č. p. 176

3. Pinkavovi, č. p. 48

4. Nevimovi, č. p. 171

4. Žatkovi, č. p. 2

5. Marušákovi, č. p. 88

5. Hanák, Hubálová, č. p. 31

6. Jahodovi, č. p. 143

6. Olšanská I., č. p. 177/4

7. Mikulkovi, č. p. 63

7. Sedláčkovi, č. p. 18

8. Hůlkovi, č. p. 39

8. Holánikovi, č. p. 73

9. Šebestovi, č. p. 130

9. Havlíčkovi, č. p. 98

10. Koutňákovi, č. p. 66

10. Doleželovi, č. p. 167

Předzahrádky

Obecní truhlíky:

1. Blažkovi, č. p. 131

1. Žatkovi, č. p. 2

2. Nedoluhovi, č. p. 123

2. Nevimovi, č. p. 196

3. Uvízlovi, č. p. 177/1

3. Havlíčkovi, č. p. 98

4. Bartošovi, č. p. 124

4. Žatkovi, č. p. 65

5. Dohnalovi, č. p. 7

5. Weiserovi, č. p. 8

Nejkrásnější květina

Skokan roku

1. Pyšná A., č. p. 49

Kubíkovi, č. p. 99

2. Šléglovi, č. p. 187

Jménem Obce Střeň bych chtěl poděkovat nejen oceněným,
ale všem, kteří se snaží soustavně pracovat na hezčím prostředí v naší vesnici. Zároveň děkujeme obecní zahradnici
Z. Bursové a dalším zaměstnancům obce za krásnou výzdobu
obecních prostor v průběhu roku 2017. Květinová výzdoba
k tomu nepochybně patří a je vidět, že úroveň se stále zvyšuje.
Prezentaci z vyhlášení soutěže a fotky naleznete na webových stránkách obce v sekci Aktuality, případně ve Fotogalerii.
Všem zahrádkářům přeji hezký podzim a věřte, že i zima se
dá využít pro zahrádkáře aktivně - např. vzděláváním se a přípravou na budoucí výsadby. Zahrádkářům zdar...
- Jiří Nevima, starosta -
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SBÍRKA ŠATSTVA A DALŠÍCH VĚCÍ PRO CHARITU
S ohledem na aktuální problémy společnosti Diakonie Broumov, sociální družstvo s přijímáním nového materiálu pro
potřebné (zdravotně a sociálně znevýhodněné lidi), oslovila naše obec, jako další možný spolupracující subjekt, Charitu Šternberk. Výsledkem je dohoda o organizaci obecní sbírky se společností DIMATEX CS, s.r.o., se
kterou Charita dlouhodobě úspěšně spolupracuje.
Tato firma se podobně jako Diakonie Broumov zabývá sběrem, tříděním a recyklací použitého textilu. Vytříděné oděvy
a obuv, které jsou vhodné k dalšímu použití, poskytuje různým charitativním organizacím, které díky nim mohou pomoci
mnoha občanům v těžké životní situaci. Jednou z nich je i Charita. Do charitních šatníků ve Šternberku, Litovli a Uničově
tímto způsobem DIMATEX dodává přesně to oblečení, kterého je nedostatek.
Samotný sběr použitého textilu bude probíhat obdobně, jak
jste zvyklí v minulých letech. V obci Střeň proběhne sbírka ve

dnech 11. a 18. listopadu 2017 (vždy sobota) od 9:00 do 10:30
u vstupu do kulturního domu. Věci je nejlepší připravit zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Za obec Střeň budou sbírku řídit členové sociálního
výboru, za což jim patří velké poděkování.
Jaké věci je možné darovat:


letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské);



lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky;



peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky;



obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily;



hračky – plastové, plyšové, jakékoliv.

Samozřejmě je i nadále možné předat použité oblečení
a obuv přímo na střediscích Charity ve Šternberku, Litovli nebo Uničově. Bližší informace na www.sternberk.charita.cz.
Předem děkujeme všem dárcům.
- Jiří Nevima, starosta -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 4-2017

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přidělení
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.


Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přidělení
dotace od Olomouckého kraje k projektu Den obce Střeň –
KOMÁRFEST v rámci dotačního titulu Program podpory
kultury v Olomouckém kraji 2017.



Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení
na veřejnou zakázku Zpracování architektonicko-dispoziční
studie na přestavbu ZŠ a MŠ. Vítězem se stala firma SPZ
DESIGN, s.r.o. s cenou 72 500,- Kč (bez DPH).



Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje k projektu Kamerový systém v obci Střeň v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2017 - Podpora
prevence kriminality. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přidělení dotace od Olomouckého kraje
k projektu Kamerový systém v obci Střeň v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2017 - Podpora prevence
kriminality.



Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě s Obcí Štěpánov, jehož předmětem je zajištění
správy Obecního kamerového monitorovacího systému
obce Střeň Obecní policií Štěpánov.



Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2
a č. 3



Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádostí na opravu
hrázové propusti č. 2 u fotbalového hřiště (řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření
k předcházení a odstraňování následků povodní – poskytovatelem dotace je Olomoucký kraj) a na projekt „Obec
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Střeň – Realizace systému door to door a re-use centra“
v rámci 68. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci
Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020.


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).

Zasedání č. 5-2017

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení
na veřejnou zakázku Střeň, oprava hrázových propustí –
propust č. 2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo
s firmou MYFA Olomouc, s. r. o. na akci „Střeň, oprava
hrázových propustí – propust č. 2“ v hodnotě 428 854,59
Kč (bez DPH).


Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu s Povodím Moravy ke stavbě Střeň – oprava hrázových propustí.



Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení
na veřejnou zakázku Výměna oken a dveří – kulturní dům.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou
JKT OKNA Olomouc, s.r.o. na akci „Výměna oken a dveří –
kulturní dům“ v hodnotě 557 088,05 Kč (bez DPH).

Zasedání č. 6-2017

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s paní Lenkou Rebibo a paní Petrou Dostálovou na pozemek
p. č. 164/3 v k. ú. Střeň o výměře 3 234 m2 za celkovou
cenu 1 293 600,- Kč.


Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úschově peněz
v částce 1 293 600,- Kč související s koupí pozemku
p. č. 164/3 v k. ú. Střeň.
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Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úvěru č. 0317324409
od České spořitelny, a. s. ve výši 2 500 000,- Kč na koupi
pozemku a financování varovného výstražného systému
ochrany před povodněmi s pohyblivou úrokovou sazbou
3M PRIBOR + 0,1 %.

a 100/2/220 o sdružených dodávkách elektrické energie
se společností Energie Pro s. r. o. k datu 31. 12. 2017
v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.


Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje.





Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 4, 5 a 6.



Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.



Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s Povodím
Moravy, s. p. na pozemky p. č. st. 187 o výměře 69 m2,
parc. č. 611/7 o výměře 324 m2 a na část pozemku parc.
č. 611/3 o výměře 241 m2 vše v k. ú. Střeň za kupní cenu
81 387,- Kč. Součástí smlouvy je také úhrada za užívání
předmětných nemovitostí do doby uzavření smlouvy ve
výši 15 258,- Kč, náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků ve výši 2 800,- Kč a s vkladem vlastnického
práva ve výši 1 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení
na veřejnou zakázku Projektová a inženýrská činnost
a výkon funkce autorského dozoru k akci Rekonstrukce
a přístavba budovy základní školy a mateřské školy – obec
Střeň, spolufinancování z dotačního titulu IROP. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Radkem Štěpánkem na Projektovou a inženýrskou činnost a výkon
funkce autorského dozoru k akci Rekonstrukce a přístavba
budovy základní školy a mateřské školy – obec Střeň, spolufinancování z dotačního titulu IROP v hodnotě
1 150 000,- Kč (bez DPH).



Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď smluv č. 100/1/220

- Obecní úřad Střeň-

KOTLÍKOVÉ DOTACE – DRUHÁ VÝZVA
Dne 19. 9. 2017 spustil Olomoucký kraj druhou vlnu kotlíkových dotací prostřednictvím dotačního programu Kotlíkové
dotace v Olomouckém kraji II.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude
výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:


tepelné čerpadlo



automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky),



kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo),



plynový kondenzační kotel,



automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný).

Příjem
žádostí
(tzn.
evidence)
bude
zahájen
dne 24. 10. 2017 od 10 hodin. Od tohoto data bude zpřístup-

něn portál pro elektronickou evidenci žádostí. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 11. 2017 do 12 hodin.
Následně do 10 pracovních dnů od elektronické evidence
žádosti je nutné doručit zaevidovanou žádost také v listinné
podobě – originál podepsaný oprávněnou osobou (příjemcem
nebo zplnomocněným zástupcem příjemce), a to spolu s požadovanými přílohami.
Podrobné informace jsou uvedeny v záložce Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II., včetně vzorových formulářů, návodu na vyplnění elektronického formuláře
žádosti a její následnou evidenci.
Zdroj: www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.
- Bc. Milan Medvedík, místostarosta -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní a mateřská škola úspěšně zahájily nový školní rok
4. září. Pro zpestření a ulehčení prvního školního dne se děti
povozily v minivláčku a čekalo na ně kouzelnické představení.
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Na 9. září si žáci školy připravili písničky, se kterými vystoupili na Komárfestu. Tentýž den měli občané možnost prohlédnout si školu a seznámit se s plány na rekonstrukci, která nás
čeká.
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19. září děti navštívily svíčkárnu v Olomouci, kde si vytvořily
hezké výrobky.

Na začátku školního roku došlo ve škole k několika změnám.
Po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Podolová.
Opustili nás pan učitel Bábek a pan asistent Domes.
Škola zvolila nový způsob úhrad. Nyní rodiče zasílají platby
přímo na účet školy. Tento způsob se neobešel bez drobných

počátečních komplikací a škola děkuje rodičům za trpělivost
při zavádění nového systému. Věříme, že se tento způsob
osvědčí a všem ubudou starosti s termíny a platbami.
Žáci ve škole se začali učit matematiku jiným způsobem.
Metoda profesora Hejného je postavena na objevování, prožívání a aplikování vztahů v matematice. Upouští od memorování bez pochopení vztahů, nabízí žákům zábavné učení
a řešení problémů. Mnohdy si neuvědomují, že v průběhu
řešení procvičili obyčejné počítání a zároveň zapojili logické
uvažování. U žáků ve vyšších ročnících je tato metoda zaváděna postupně a pomalu. Tak, aby se žáci v matematice neztratili a naučili se něco nového. Těm, kterým dělá nová matematika problémy, učivo přizpůsobujeme a společně se učíme
orientovat ve světě čísel. Až budou od nás žáci odcházet do
jiných škol, jejich znalosti budou srovnatelné s ostatními žáky
ve školách. Zároveň budou mít přiměřeně rozvinuté logické
myšlení.
Věříme, že změny ve škole budou všem prospěšné a hlavně
přínosné pro naše děti.
- Mgr. Miloslava Ťoupalíková, ředitelka školy -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po prázdninovém období přinášíme opět informace z dění
v mateřské škole. Zahájení školního roku 2017/2018 letos
proběhlo v pondělí 4. 9. velice netradičně. Pro děti bylo přichystané překvapení ve formě turistického vláčku, který jel
krátkou trasu obcí Střeň od školy a zpět. Poté čekalo děti další
překvapení, a to kouzelník v kulturním domě. Projížďka vláč-

kem a kouzelnické představení bylo jak pro žáky ZŠ, děti MŠ,
tak i pro veřejnost. Děti byly z tohoto dne jistě plné dojmů

a my jsme byly rádi, že jsme mohli novým i staronovým dětem zpříjemnit nástup do mateřské školy po prázdninách.

V září nás čekal výlet do svíčkárny Rodas, která sídlí
v Olomouci. Výletu se zúčastnila celá škola – ZŠ i MŠ. Ve svíčkárně byl pro děti připravený program s Halloweenskou tématikou. Všichni si různobarevným voskem nazdobily dvě svíčky
dle jejich fantazie, vyrobily si mýdlo (strašidlo nebo netopýra)
a zápich „dýni“, a také si nazdobily dýni ze sádry. Po celou
dobu tvoření nám nad hlavami občas přeletěli dva ochočení
papoušci, kteří program báječně zpestřili. Dětem se výlet
ohromně líbil a výrobky, které si přivezly domů jistě potěšily
mnoho rodičů či prarodičů.
Druhý týden v říjnu proběhlo v mateřské škole preventivní
screeningové vyšetření zraku dětí, které bylo zcela dobrovolné. Toto vyšetření se provádí každý rok a rodiče si ho hradí
sami. Přihlášeným dětem byl změřen zrak speciálním přístrojem, který připomíná obličej a vydává vtipné zvuky. Je zcela
bezbolestné, děti se tedy nemusely ničeho bát, ba naopak. Po
vyšetření obdržely obrázek, který si vymalovaly.
- Adéla Stryková, DiS. -
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KLUB SENIORŮ
Již v roce 1990 se v naší obci našlo několik nadšenců v čele
s panem Božetěchem Vacou a založili Klub seniorů, jehož
vznik se tedy datuje od 25. ledna 1990. V letošním roce oslavil
tento klub již 27 let svého trvání. Ve vedení klubu se vystřídalo několik předsedů, kteří svoji činnost předsedy ukončili většinou pro své zdravotní problémy. Byli to pan Božetěch Vaca,
Rostislav Hladiš, Miloš Kovář a Milan Jahoda. Každý z nich do
činnosti klubu přidal cosi nového, ale jedno měli společné.
Chtěli, aby lidé především senioři se společně vídali, scházeli,
poseděli, popovídali si a na stáří se necítili osamoceni,
v klubu, aby našli staré i nové přátele. Během 27 roků se vystřídali nejen předsedové, ale i většina členů. Činnost klubu
pokračuje i v současnosti. Scházíme se vždy 1x týdně ve čtvrtek v 16h většinou v zasedací místnosti OÚ. Náplň našich
schůzek není jednotvárná, ale samozřejmě ji musíme přizpů-

sobit věku a fyzickým možnostem většiny z nás. Jsou to besedy se známými i neznámými lidmi, poznávací zájezdy za přispění OÚ i KÚ - (seniorské cestování), taneční veselice pro
seniory Olomouckého kraje, výlety na kole do nejbližšího okolí, účast na akcích klubů seniorů v okolí a akcí pořádaných
Krajskou radou seniorů (Miss babička roku). Promítání cestopisných filmů i jiných zajímavostí, nám umožňuje zařízení
v zasedací místnosti, to je veliká výhoda. Nezapomínáme si
popřát k narozeninám. Při organizaci akcí OÚ pomáháme méně pro vysoký věkový průměr, ale rádi se všech akcí zúčastníme jako diváci či hosté. Seniorů v obci sice přibývá, ale nějak
se těm mladším nechce mezi nás. Je to stejné, jako v okolních
vesnicích. Čím zaujmout, aby i oni přišli mezi nás, to už čeká
jen na jejich nápad, nápady těch nových.
- Mgr. Jiřina Sedláčková -

SDH STŘEŇ
Sezóna pomalu končí a my si můžeme říct, že jsme toho
společně zažili a uspořádali mnoho. Akcí, které jsme pořádali
a kterých jsme se účastnili, bylo několik.


Dne 22. 6. 2017 jsme zorganizovali akci pro vysloužilé
hasičské seniory z celého Olomouckého kraje. Akce se
účastnilo přes 120 vysloužilých hasičů a musím říct, že bylo
veselo. Všem těmhle srdečným lidem přeji nekonečně
mnoho lásky kolem sebe a hromadu zdraví, protože si to
moc zaslouží.



25. června jsme se účastnili 5. kola v soutěži Olomoucká
liga, tentokrát v obci Hlubočky, kde jsme získali 19. místo
s časem 30,09 s z celkového počtu třicet osm družstev.



30. června: V rámci kroužku mladých hasičů jsme se jeli
projet na výlet na kolech směr Litovel. Po cestě jsme za-
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skotačili na lesánkových dětských hřištích a na konci jsme
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26. červenec odpoledne jsme pro děti uspořádali hasičský
dětský den. Děti se zde mohly klouzat na obří skluzavce,
také se mohly nechat nakreslit od profesionálního karikaturisty. Dále zde byly soutěže po splnění disciplíny děti
dostaly sladkou odměnu. Ukázku hasičského auta nám
předvedli hasiči z SDH Senice na Hané. Bohatá tombola,
hudba a závěrečná pěna byla jako vždy radostí pro děti
i dospělé. Pro mnohé z nás bylo nezapomenutelné ochutnat lahodné míchané nápoje všech druhů a barev. Bohaté
občerstvení nechybělo a tak se bavilo spoustu dětí i dospělých. My se budeme na všechny opět těšit příště.
V sobotu 26. 8. jsme pořádali soutěž pro mladé hasiče
v požárním útoku s názvem „O POHÁR SDH STŘEŇ“. Letos
se sešlo pět družstev. Tři družstva mladších hasičů a dvě
družstva starších hasičů. A jak to dopadlo?

MLADŠÍ ŽÁCI
1. místo - SDH Střeň ,,A“: čas 24:08 s
2. místo - SDH Střeň ,,B“: čas 25:33 s
3. místo - SDH Náklo: čas 29:61 s

děti snažily a zabojovaly. S časem 20,91 s získali nádherné
14. místo z 39-ti družstev. Sluníčko svítilo a my jsme
s úsměvem na tváři vraceli domů.


Další neděle 10. září jsme jeli s MH na poslední 7. požární
útok v soutěži Olomoucká liga. Tentokrát nás pozvala obec
Nová Hradečná. My jsme pozvání velice rádi přijali. I zde
jsme zabojovali v požárním útoku. Tentokrát jsme získali
21. místo s časem 27,03 s.

Já osobně jsem na své svěřence moc pyšná, protože vidím,
jak na sobě makají a jak se snaží. Některá družstva získají na
soutěži i neplatný pokus – NP. Může to být z důvodu spadení
koše do kádě, nebo při rozpojení hadic a následného nestihnutí srazit terče v čase max. dvě minuty. Poté přichází o vzácné body v celkovém pořadí. Našim MH se neplatný pokus ani
jednou nestal (ťuky ťuk) a za to jim moc tleskám a jsem na ně
pyšná. Na těchto velkých závodech s počtem kolem 75-ti
družstev se neplatný pokus stává zhruba u pěti až deseti družstev. Jde tedy vidět, že se naši mladí hasiči moc snaží a jsou
důslední.


23. září jsme společně s přáteli streetbalisty pořádali
2. ročník akce ,,STŘEŇSKÉ VYNOBRANÍ“. Zde se prodávala
kvalitní vína z moravských sklípků a burčák, který si hosté
velice chválili. Během celé akce nám hrála skupina FUNNY.
Hosté měli možnost během celého večera vyhrát na kole
štěstí kvalitní vínečko a čtyřicet vín si hosté s úsměvem
odnesli domů. I když nám počasí nepřálo a venku pršelo,
návštěvníci přesto přišli a akce se povedla. Děkujeme všem
přátelům dobrého vína a zábavy.



A je to tady. Dne 24. 9. 2017 proběhlo ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OLOMOUCKÉ LIGY. Mladší hasiči mají za
sebou své první ukončení celoroční soutěže v požárním
útoku. V jedenáct hodin se sešla všechna družstva, která se
účastnila. Ti, kteří se nezúčastnili, nemohli být hodnoceni.
Celkem se do soutěže přihlásilo 47 soutěžním družstev.
Soutěžilo 41 družstev a hodnoceno bylo 34 družstev. Naši
mladší hasiči získali v celkovém pořadí 22. místo a já jim
gratuluji. Jste moje šikulky, jsem ráda že Vás mám.

STARŠÍ ŽÁCI
1. místo – SDH Nenakonice: čas 14:67 s
2. místo – SDH Mladeč: čas 27:65 s
Výhercům ještě jednou gratulujeme!

Mladým hasičům bylo pogratulováno starostkou hasičů,
primátorem a vedením OORM (okresní odborová rada mládeže). Mladší hasiči dostali za snahu diplom a věcné ceny.
S dobrým pocitem odcházeli domů.



2. září naši muži SDH Střeň přijali pozvání od SDH Rozvadovice na Okrskovou ligu mužů a žen. Zároveň byli pozváni
i naši mladší hasiči, kteří předvedli pěkný požární útok
a získali druhé místo. Muži soutěžili nejen v požárním útoku, ale i ve štafetovém běhu. Získali pěkné 5. místo.



Neděle 3. září Tentokrát jsme s MH jeli v pořadí na 6. kolo
v soutěži Olomoucká liga do obce DRAHLOV. I tentokrát se
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Jedno víme určitě, jako tým zabojujeme příští rok opět. Budeme se snažit zabojovat na pozice nad námi. Děkuji za podporu rodičům kteří jsou velmi často moc nápomocní a já jsem
jim vděčná.
Letošního boje v Ol. lize se účastnili tito mladí hasiči: Kristýnka Staroštíková (7), Tomášek Milko (7), Eliška Čecháková
(7), Ondrášek Podškupka (7), Adámek Frank (8), Eliška Nevimová (8), Vlastik Drozd (9), Elenka Podškupková (6), Adélka
Podškupková (7), Lukášek Večeřa (7), Lukášek Kubíček (8).


14. října Jako každý rok pořádalo SDH Střeň zájezd do vinných sklípků v okolí Mutěnic. Autobus byl plně obsazen,
procházka mezi vinohrady byla nádherná a nálada ještě
lepší.



16. listopadu to budou dva roky od založení nového týmu
mladších hasičů. Děti soutěžily v celoroční soutěži a výsledky ještě neví. Kdo bude zvědavý a koukne do těchto přátelských Střeňských listů, tak se pořadí dozví jako první. Na
drobné výhry, ale hlavně na medaile a diplomy se mohou
těšit po znovu zprovoznění klubovny, která je nepoužitelná
z důvodu výměny oken a malování. Kdo počká, ten se dočká. Body, bylo možnost získat hlavně ze znalostí, dovedností, docházky, slušného chování, přátelské pomoci, snahy, brigády a soutěží. Zde máme celkové umístění.

8. místo: Kristýnka Staroštíková – celkem 2902 bodů.
9. místo: Adélka Rotterová – celkem 2486 bodů.
10. místo: Elenka Podškupová – celkem 2438 bodů.
11. místo: Lukášek Kubíček – celkem 1915 bodů.
12. místo: Jiříček Minka – celkem 638 bodů. (nový člen)
Všem výhercům gratuluji a v brzké době se na vás budu moc
těšit.
Závěrem… Všem přejeme hezký a klidný podzim.
- Irena Drozdová -

1. místo: Eliška Nevimová – celkem 3825 bodů.
2. místo: Lukášek Večeřa – celkem 3811 bodů.
3. místo: Vlastik Drozd – celkem 3519 bodů.
4. místo: Adámek Frank – celkem 2997 bodů.
5. místo: Tomášek Milko – celkem 2992 bodů.
6. místo: Eliška Čecháková – celkem 2945 bodů.
7. místo: Onďa Podškupka – celkem 2907 bodů.

„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA
AUDIOKAZETA BAKELIT BERANICE BUFET DIPLOM
DŮVOD FILHARMONIE HLAVIČKA HRUDKA KAPKA
KNIHA KOLÍK KONTRAST KONZULTACE LESOPARK
LÍSKA MANŽELKA NABÍDKA NÁDOBA NÁLADA
NÁLEPKA NOTES OBRAZ OSNOVA PERLA POVÍDKA
PROTEST REVOLVER ROHLÍK RUKÁV ŘEDKVIČKA
SAMIČKA SCÉNA SEZÓNA SKRÝŠ SPORT SUŠÁK
ŠACHTA ŠPÍNA TAŠKA ÚSTAV VĚTEV

TAJENKA
Ve ...tajenka... se skrývá přírodní lékárna i kosmetický pomocník.

…tajenka… jsou nádhernou ozdobou podzimních
zahrádek a někteří z nich zvládnou vyřezat malé
umělecké dílo. Málokdo však rovněž ví, že tato
zelenina má velmi léčivé a regenerující účinky.
A že se dá využít i v kosmetice.
Dužina …tajenka… obsahuje téměř 90 procent vody, vlákninu a poměrně málo sacharidů. Je
bohatá na hořčík, draslík, měď, selen, sodík, chlór,
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Dále obsahuje bílkoviny, vysoce kvalitní nenasycené mastné
kyseliny a omlazující kyselinu nukleovou.
Obsah vlákniny velmi dobře působí na trávicí trakt, hlavně
při vylučování toxinů z těla ven, posiluje tak imunitní systém,
uklidňuje nervy, napomáhá správné činnosti srdce, snižuje
hladinu tuků v krvi, podporuje správnou funkci slinivky, působí močopudně, ulevuje chorobám ledvin, celkově regeneruje
tělesné buňky, pomáhá při revmatismu, dně a ateroskleróze.
V lidovém léčitelství se odnepaměti používala hlavně semena ze …tajenka... Jsou totiž v našich podmínkách prakticky
jediným zdrojem většího množství zinku a bez něho je celá
řada nemocí prakticky neléčitelná. Semena obsahují i fosfor,
železo, vápník, vitaminy skupiny B, lecitin, nenasycené mastné kyseliny-linolovou a olejovou a další.
Ze semen se lisuje kvalitní olej, který pomáhá při obnově
energie, dodává tělu potřebné živiny, zlepšuje kvalitu zubů,
pokožky, nehtů i vlasů a pozitivně ovlivňuje trávicí trakt. Je
velmi lehce stravitelný a také působí mírně projímavě. Čistý
olej ze semen …tajenka… má velmi dobrý vliv na krevní záso-

bení mozku, zpomaluje kornatění cév, snižuje riziko infarktu
myokardu a působí protizánětlivě. Jeho užívání rovněž zmírňuje močové infekce, kožní neduhy, alergie, astma, urychluje
průběh nemocí i následnou rekonvalescenci. Vědecké výzkumy potvrdily, že pravidelná konzumace oleje ze semen …tajenka… je i výbornou protinádorovou prevencí.
Mezi nejoblíbenější odrůdu …tajenka… patří Hokkaidó. Má
sytou sladkou chuť a nádhernou barvu. Obsahuje provitamin
A – beta-karoten, vitamin E, C, z minerálních látek má velké
množství draslíku. Výborně pomáhá při čištění organismu,
dále se používá při poruchách funkce žaludku, onemocnění
slinivky a sleziny, je tedy vynikající pro diabetiky. Podle nejnovějších vědeckých výzkumů obsahuje dužina této …tajenka…
zvláštní látky s preventivně protinádorovým účinkem. Podle
provedených studií postačí denní konzumace 100 gramů dužiny …tajenka… (po delší dobu) k tomu, aby až třikrát poklesla
pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění, zejména
rakoviny plic a prostaty.
Zdroj: https://ona.idnes.cz/dyne-a-zdravi-0cu-/zdravi.aspx?c=A121008_162355_zdravi_pet

- Dagmar Holániková -

PLÁN AKCÍ
26. 10. Položení kytice k pomníku u kapličky (od 17:30)

18. 11. Sbírka pro charitu (9:00 - 10:30)

26. 10. Zasedání zastupitelstva obce (od 18:30)

2. 12.

27. 10. Předání kompostérů občanům (16:00 - 17:30)

10. 12. Předvánoční koncert v KD

28. 10. Předání kompostérů občanům (8:00 - 10:00)

29. 12. Zimní kino ve Střeni

11. 11. Sbírka pro charitu (9:00 - 10:30)
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Rozsvícení vánočního stromu

- Obecní úřad Střeň-
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EKOLAMP - VYSLOUŽILÉ ÚSPORKY DO KOŠE NEPATŘÍ
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby
nezamořily životní prostředí.
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně
skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří“
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární
zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti.
Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny
než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do
koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale
i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do
ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj
Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti
mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší
prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob,
které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě
firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných
míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Střeň má malou sběrnou nádobu umístěnou v přízemí
na chodbě obecního úřadu. Sběrný dvůr, který se nachází
v Nákle, je otevřen ve středu od 8:00 do 17:00 a v sobotu
od 8:00 do 11:00. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak
živnostníkům podnikajícím v katastru obce.
- EKOLAMP s.r.o. a Obecní úřad Střeň-

FOTOGRAFIE Z KOMÁRFESTU 2017

Více fotografií z Komárfestu 2017 a jiných střeňských akcí naleznete na: http://www.stren.cz/fotogalerie
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Zdroj: Časopis Priorita (http://www.opzp.cz/file/priorita/44/priorita-9-2017.pdf)
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Zdroj: Časopis Priorita (http://www.opzp.cz/file/priorita/44/priorita-9-2017.pdf)
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INZERCE

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.
OD ŘÍJNA DO DUBNA je ideální doba pro aplikaci CHEMICKÉHO PEELINGU.
Pokud Vám po létě zůstaly pigmentové skvrny, vysušená pleť nebo si chcete dopřát regeneraci, vypnutí pleti či máte jiná přání ohledně Vaší pleti, ráda se s Vámi setkám a vybereme to
nejvhodnější pro Vaši pleť.
...a blíží se VÁNOCE...
pro Vás i Vaše blízké nabízím:
- dárkové poukazy na kosmetiku, pedikúru a chemický peeling nebo i kombinace
- dárkové balíčky s možností kombinace různých přípravků v jednom balíčku
od LISTOPADU do ÚNORA SLEVA
A NOHOU vč. peelingu a masky

20 %

NA PARAFÍNOVÉ ZÁBALY RUKOU

PLÁNOVANÉ ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB od ledna až března 2018
- ošetření zarostlého nehtu pomocí nehtové špony
- depilace cukrovou pastou a další možnosti moderní způsoby depilace...brazilská depilace...
- trvalá na řasy
- lymfatická masáž obličeje a dekoltu
- reflexní masáž chodidel

…..a další

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 11. 12. 2017
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Medvedík, Miloslava Ťoupalíková, Adéla Stryková, Jiřina Sedláčková, Irena Drozdová, 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

16

Obecní zpravodaj vydává: Obec Střeň, Střeň 19, 783 32 pošta Náklo, IČ: 47997265, Email: obec@stren.cz, www.stren.cz, Tel./fax: 585 386 835

