OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA
Když se řekne pes, vybaví si každý chlupaté stvoření na čtyřech tlapách; většině
pak přijde na mysl slovní spojení – nejlepší přítel člověka. V naší obci aktuálně
registrujeme 147 psů, což statisticky představuje přibližně jednoho psa na čtyři
obyvatele. Každodenní kontakt s ním se tedy týká prakticky nás všech.

Pohyb psů na veřejných prostranstvích
v naší vesnici upravuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2003 Obce Střeň O ochraně veřejného pořádku a zeleně, ve které
se píše:
1. Držitel, chovatel psa, nebo jiná osoba se psem (dále jen držitel psa), je
na veřejném prostranství v zastavěné
části obce povinen mít psa vždy na
vodítku a zamezit tak jeho volnému
pobíhání.
2. Na ostatních veřejných prostranstvích na celém území obce je držitel
psa povinen mít psa vždy pod kontrolou tak, aby pes nemohl ohrožovat
život, zdraví nebo majetek jiných
osob nebo zvířat.

Další povinnost majitelů psů v obci je
dodržování Obecně závazné vyhlášky
Obce Střeň č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, která obsahuje mj. ohlašovací
povinnost do 15 dnů ode dne jejího
vzniku - tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří
tří měsíců nebo dne, kdy majitel nabyl
psa staršího tří měsíců (stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti). Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního
psa 70,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč. Poplatek
je splatný nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Více informací
naleznete
v
uvedené
vyhlášce
(přístupná na webových stránkách a na
OÚ).

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Souvisí s nimi i doba adventní,
která jim předchází a slouží jako příprava na
narození Ježíška. Čas Vánoc je však v dnešní
době vnímán hlavně jako období svátku pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez
ohledu na své náboženské přesvědčení. Je
hezké, že si všichni k sobě hledají cesty a chtějí
trávit čas adventu společně. V naší obci je
toho důkazem každoroční slavnost rozsvícení
vánočního stromu (2. prosince 2017). Díky
snaze obecních zaměstnanců, kulturního výboru, naší škole a dobře fungujícím obecním
spolkům jsme opět prožili úžasnou atmosféru
spojenou s pestrým kulturním programem
a občerstvením dle chuti každého návštěvníka.
V tomto roce si můžeme nově užívat krásný
Betlém díky postavičkám od Pavly Wengrynové ze Lhoty nad Moravou a přístřešku od Radka Kainara a Pavla Šlégla. Díky vám všem...

Touto cestou bych chtěl požádat občany venčící psy, aby si na procházky
s pejsky opatřili sáčky na psí exkrementy
a důsledně je používali. Zabráníte tak
následným zbytečným nepříjemnostem.
Děkuji za pochopení.

Velká část majitelů psů se snaží o své
čtyřnohé miláčky pečovat a často vyrážejí do okolí obce, aby společně strávili
čas a udělali něco dobrého pro své zdraví. Okolí naší vesnice je k takovýmto
aktivitám na první pohled ideální prostředí. Je však potřebné vnímat také
okolnosti, které si mnohdy majitelé psů
jen těžko uvědomují. Zástavbu naší obce
Tolik tedy z citace článku 4 (Pohyb psů obklopují prostory - pole, louky, lesy, ve
na veřejných prostranstvích) výše uve- kterých hospodaří v pronajatých honitdené vyhlášky.
bách myslivecké spolky. Okolí Střeně
přímo ovlivňují hned tři organizace, kte3. Držitel psa je povinen opatřit psa
náhubkem, pokud ho ponechá připoutaného bez dozoru na veřejném
prostranství (např. před prodejnou).
Pes nesmí být připoután k veřejně
prospěšným zařízením (poštovní
schránky, odpadkové koše, stojany
na kola, veřejná zeleň).

honitba Střeň

honitba Štěpánov

honitba Březová
Zdroj: http://apps.hfbiz.cz/apps/mysliveckyportal/honitby/view/

2017
Datum vydání: 20. 12. 2017

Vychází jednou za dva měsíce

Mít psa neznamená jen radosti, ale
také povinnosti a starosti. Ty, které se
týkají obce, bych v tomto příspěvku rád
zmínil. Legislativa je stejně jako v jiných
případech přinejmenším obsáhlá a majitel nemusí o všech povinnostech vědět
či tušit.
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Velké poděkování patří také Mikulášovi,
andílkům a čertíkům za tradiční mikulášskou
nadílku (5. prosince), která se těší nejen u dětí
dlouhodobě velké oblibě.
Další významnou akcí, která proběhla v čase
adventu byl vánoční koncert Dechového orchestru Haná Uničov (10. prosince). Kdo se
zúčastnil, mohl ocenit velkou kvalitu tohoto
hudebního tělesa a také krásnou atmosféru,
kterou se podařilo v našem kulturním domě
vytvořit. Poděkování patří všem, kteří se na
organizaci podíleli. Zvláštní díky patří panu
Milanu Doleželovi, bez kterého by se celá akce
nemohla uskutečnit.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné vánoční svátky plné rodinné pohody a lásky
a v novém kalendářním roce 2018 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a osobních i pracovních
úspěchů.
- Jiří Nevima, starosta -
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ré obhospodařují honitby - Střeň, Březová a Štěpánov. S ohledem na nejednoznačnost výkladu zákona o myslivosti ve vztahu k pohybu psů jsme oslovili zástupce dvou dotčených honiteb a pro objasnění předkládáme jejich názory na uvedenou
problematiku.
Ing. Zdeněk Hladiš z honitby Střeň k problematice pejskaři
a myslivost uvádí:
„Každý občan by měl znát zákon a ten důležitý je Lesní zákon
č. 289/1995 Sb. Tento praví: §19 Každý má právo vstupovat
do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu
lesní plody a na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka
popř. nájemce lesa a jeho zaměstnanců.
§ 20 Zakazuje se:

Rušit klid a ticho.

Sbírat lesní semena, jmelí a ochmet.

Vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních
dřevin atd.
Zajímavé čtení. Kolik lidí tohle zná? Kdo se takto v lese chová? Valná většina ne. Porušujeme tento zákon a ještě se rozčilujeme, co si to kdo k nám dovolí. Další zákon je Zákon
č. 449/2001 Sb. O myslivosti. Také zajímavé, o tom, co vše je
nutné dodržet a splnit, než může myslivec ulovit zvěř.
Z pohledu majitele psa chápu jeho touhu být se svým čtyřnohým přítelem na procházce v lese nebo okraji lesa, na louce či
ochranné hrázi. Příjemné prostředí, pejsek se vydovádí, proběhne a unaví svůj temperament. Máme na to právo a nikdo
nám nebude zakazovat takovéto procházky přírodou.
Pes i pán potřebují pohyb. Běhání na volno, hledání v houští
po okraji cesty či chodníku apod. je to to pravé a prospěšné.
Psa plně ovládám a kontroluji a nic se nemůže stát. A pokud
uteče, cestu domů si najde, je přece „místní“. Nebo ho přivážu
na vodítko a proti tomu už nikdo nemůže namítat vůbec nic.
A protože je nás víc, co máme psy a rádi chodíme na procházky a rádi si užíváme relativní samotu se svým čtyřnohým kamarádem, vycházíme v tu dobu, kdy pravděpodobně nikoho
nepotkáme. Ráno nebo později večer, podle situace a volného
času.

nek, možnost ulovit nějakou zvěř, objeví se tam člověk se
psem. Nenaštvalo by to? Proto bouřlivá rekce. Prosím, rozlišujte mezi myslivcem a lovcem .Jsou to dva odlišní lidé. Myslivec,
věřím, že to je většina, se stará o zvěř, o honitbu, o přírodu.
Dělá to proto, že k tomu má vztah a baví ho to. A někdy, protože to je nutné, uloví nějakou zvěř. Lovec je oproti tomu ten,
kterého prioritou je ulovení co největšího počtu zvěře, hlavně
trofejové. Tomu podřizuje veškeré své konání bez větších ohledů na okolí. Tomu také často odpovídají reakce na vyrušení.

Myslivci smí lovit zvěř hodinu před východem a hodinu po
západu slunce. Výjimku má pouze lov divočáka. Zvěř, která je
často vyrušena přítomností člověka a psa, vytahuje z lesa pozdě večer, za tmy. Je obezřetná a při sebemenším neznámém
zvuku nebo pohybu prchá. Stačí zanechat pachovou stopu na
okraji lesa a zvěř nevytáhne. Jak ji tedy mají myslivci ulovit?
Tolik času a úsilí vyjde naprázdno, protože se někdo rozhodl
venčit psa. Jak splnit všechny předepsané plány chovu a lovu?
Zvěř ukrytá v lese, zanechá na porostu škodu, protože díky
vyrušení nevytahuje z porostu. Tyto škody musí uhradit myslivci nájemci. A co škody na poli? Hlavně od prasat. Také škody
uhradit nebo se soudit s majitelem pozemku. Je možné se divit
negativní reakci na přítomnost člověka se psem?
Kdo má pravdu, kde je ta rozumná hranice mezi návštěvníkem lesa a myslivcem tak, aby byli spokojeni oba? Neexistuje
jednoduché a snadné řešení tohoto problému. Vlastně existuje. Rozumný přístup obou stran.
Procházky a vycházky se psem provádět dopoledne nebo
odpoledne a ne ráno nebo v podvečer, pejska nechat proběhnout na poli a ne v lese, tam ho mít na vodítku, vždy mít na
paměti, že pokud není pes vycvičen pro služební potřebu –
dokonalý výcvik – není ovladatelný. Pokud narazí na zvěř, instinkt převládne. Uvědomit si, že jsem v lese a se psem na
vodítku chodit jen po cestách a ne do porostu, chovat se tiše
a s respektem k okolní přírodě a zvěři, protože i když jen projdu, můj pach zůstává dlouhou dobu a zrazuje zvěř.

Toto stanovisko je pochopitelné a v mnoha případech akceptovatelné a nikdo nebude omezovat tyto aktivity.
Pohled očima myslivce.
Pronajal jsem si honitbu za nemalý finanční obnos, vybavení
a zbraň také něco stála a provoz honitby také není laciný.
K tomu nařízení, vyhlášky, zákony, pravidla. Věnuje tomu většinu svého volného času a když má, po splnění všech podmí-
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Myslivec tím, že dojde k uklidnění zvěře v honitbě, dostane
možnost řádně a v klidu hospodařit a přestane v člověku se
psem vidět důvod potíží a neúspěchů. Začne se chovat podstatně jinak. Přestane hrozit a raději vysvětlí, co je nevhodné
a co je možné, poradí a popovídá si co kdo kde viděl, nebo co
kdo našel. Zda tam někdo neviděl pytláka apod.
Dalo by se o tom psát hodně dlouho, protože vše vzniká neznalostí zákonů i práv a povinností jedné i druhé strany. Víc
ale straním myslivcům. Protože aby se stal myslivcem a získal
zbrojní průkaz, tyto zákony musí nastudovat a tak je předpoklad, že o nich něco ví a v mnoha ohledech je musí striktně
dodržovat. Kdo to musí znát z lidí na procházce se psem?“
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Ing. Martin Gaja z honitby Březová k tématu člověk a jeho
nejlepší přítel v krajině uvádí:
„Všichni občané a osoby nacházející se na území ČR jsou
povinni znát a dodržovat platné zákony a jiná legislativní nařízení.
Asi jen málokdo by mohl říci, že výše zmíněné pravidlo splňuje do puntíku, proto si v tomto textu přiblížíme předpisy týkající se chování v krajině. Tím naplníme alespoň první část úvodní věty a dodržování těchto ustanovení už bude na každém
z nás.

Třetí a poslední část krajiny je velice rozmanitá, ale obecně
platí podle § 63 českého Zákona o ochraně přírody a krajiny
(114/1992 Sb.) má každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí újmu na majetku či zdraví jiné osoby
a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských
práv. Pro pohyb se psem platí stejný předpis zákona o myslivosti jako v lese, protože i zde volně žije zvěř a je zde provozováno právo myslivosti. Pohyb se psem na veřejných komunikacích řeší předpisy o silničním provozu.

Pro začátek je vhodné rozdělit si krajinu na tři části: zastavěná území, lesy a vše ostatní (např. louky, pole, pozemní komunikace, vodstvo…). Každá část má svá specifika.
Co se týká zastavěných území, nejspíše zde není nutné zmiňovat obecná pravidla týkající se občanského soužití. Se psy už
to ale tak jednoduché není. Podle občanského zákoníku
(§ 415) je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Vlastník věci - tedy i psa - nesmí ohrozit jinou osobu, musí
se zdržet všeho, čím by nad míru obtěžoval jiného nebo vážně
omezoval výkon jeho práv. Často je i pohyb se psy v obci upraven místní vyhláškou, která může definovat i místa určená pro
volný pohyb psů. Z výše zmíněného lze vyvodit jeden zásadní
poznatek a to takový, že pes by měl být vždy pod vlivem svého
majitele. Z několika soudních rozhodnutí vyplývá, že pes je pod
stoprocentním vlivem svého majitele pouze tehdy, je-li upoután na vodítku.

Na úvod pro další část krajiny, kterou je les, je třeba upozornit na pravidlo, které říká, že každý má právo na volný přístup
do lesa. V lese můžete sbírat pro vlastní potřebu lesní plody
a suchou na zemi ležící klest. Je zde ale samozřejmě několik
věcí, co se v lese nesmí: nesmíte ničit zvláště chráněné rostliny
nebo ohrožovat zvláště chráněné živočichy, rušit klid a ticho,
jezdit motorovými vozidly, jezdit na kole mimo lesní cesty
a vyznačené trasy, kouřit a rozdělávat otevřený oheň mimo
vyhrazená místa (až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa),
tábořit mimo vyhrazená místa, znečišťovat les odpady
a odpadky, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les.
A náš čtyřnohý mazlíček? V tomto případě řeší volný pohyb
domácích zvířat zákon o myslivosti, který neplatí pouze pro
myslivce, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podle § 10
odst. 1 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) je zakázáno nechat domácí zvíře volně pobíhat mimo vliv svého majitele nebo vůdce. Co je vliv majitele je již popsáno výše.
Zdroje obrázků: https://pxhere.com/cs/photo
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Ke každému z předpisů, jak je známo, patří i postih, pokud
dojde k jeho porušení. Například podle § 63 a 64 zákona
o myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické osobě
a 40 000 Kč právnické osobě. Stejně tak existují i kontrolní
orgány, které dohlíží na dodržování ustanovení, kromě policie
je to např. Lesní stráž, Stráž přírody nebo Myslivecká stráž.
Jedná se o úřední osoby s jednoznačně definovanými povinnostmi a právy ve vztahu ke kontrolovaným osobám.
Závěrem je na místě podotknout, že se nejedná o ucelený
přehled právní předpisů, ale pouze o velmi stručný nástin toho, co vše je legislativně ošetřeno a co je třeba mít alespoň
trošku na paměti, pokud se chceme pohybovat po české krajině, ať už s domácím zvířetem nebo bez něj. V každém případě
je třeba brát v úvahu to, že zrovna pes, který je nejčastějším
společníkem při procházkách krajinou, ať je jakkoliv vycvičený,
bude vždy zvířetem, které nikdy nelze úplně zbavit jeho přirozených pudů a nikdy nelze stoprocentně předvídat jeho chování. Stržená zvěř je ještě to menší zlo oproti útoku psa, třeba
i nešťastnou náhodou, např. na dítě. Mějte svého miláčka pod
kontrolou a chovejte se k přírodě s úctou!“

Toliko tedy pohled myslivců k pohybu psů v krajině. Mějte
prosím i v tomto směru na paměti zejména bezpečnost Vás
i Vašich pejsků a nevystavujte sebe a Vašeho psa zbytečnému
nebezpečí. S tímto konstatování a vírou, že zdravý rozum,
vzájemná tolerance a úcta k přírodě zvítězí nad zájmy jednotlivců, se s daným tématem loučím.
- Jiří Nevima, starosta -
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KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI STŘEŇ
Proč
Všichni se společně snažíme udělat Střeň krásnějším a pohodovějším místem pro život, avšak někteří lidé nám to nepřejí.
V nedávné době opět došlo ke zcizení majetku občanů ze
soukromých pozemků a poměrně často dochází ke krádeži kol
ze stojanu na železniční zastávce. Také opakovaně dochází
k poškozování nově instalovaného majetku obce, jako jsou
například hrací prvky na dětském hřišti, obrubníky na křižovatce u školy, nově provedeného osázení zelení apod.
Do všech realizovaných a připravovaných projektů obec
vkládá nemalé prostředky jak z obecního rozpočtu, tak
z různých dotací. Je tedy úkolem obce jako správného hospodáře, aby i tyto investice chránila před různými nenechavci
a vandaly nebo i neúmyslným poškozováním.
Nemáme svou vlastní obecní policii a ani kdybychom ji měli,
nelze zajistit dohled nad všemi potřebnými prostorami po
celé dny a noci. K zajištění takového dohledu a případnému
dopadení zlodějů nebo poškozovatelů soukromého či osobního majetku je zcela na místě využít technologii kamerového
systému. Zastupitelstvo obce se tak rozhodlo pro realizaci
kamerového systému, který nám v boji proti těmto nekalým
živlům jistě pomůže.
Úkolem kamerového systému v obci Střeň bude primárně
chránit občany, jejich majetek a majetek obce. Kamery budou
instalovány tak, aby dohlédly na místa s častým výskytem
krádeží, vandalismu a jiného nežádoucího chování osob. Kamery budou sledovat pouze veřejné prostory a nebudou nijak
zasahovat do soukromí občanů.
Jaké prostory budou pod dohledem?


okolí kulturního domu a obecního úřadu – 6 kamer,



před školou a křižovatka u školy – 3 kamery,



příjezd od Štěpánova a čistička odpadních vod – 2 kamery,



příjezd od Lhoty nad Moravou – 1 kamera,



příjezd od Pňovic a stojan na kola u nádraží – 1 kamera.

Takto rozmístěné kamery zajistí dohled nad kritickými místy
a také pomohou dohledat pohyb a identifikaci osoby při příjezdu nebo odjezdu z obce.
Kdo bude mít přístup k datům z kamer?
Kamerový systém bude provozovat Obecní policie Štěpánov
(OPŠ) a ten bude napojen na její dohledové stanoviště (naše

obec má uzavřenou smlouvu o spolupráci s OPŠ). Příslušníci
obecní policie tak budou schopni sledovat online přenos ze
všech kamer a prohledávat uložený záznam. Na vyžádání bude mít ke konkrétnímu záznamu přístup také republiková policie.

Technologie systému
Kamerový systém bude tvořen 13 ks IP kamer a NVR záznamovým zařízením. Komunikace záznamového zařízení a kamer bude zajištěna několika způsoby. Kamery kolem úřadu
a u školy budou připojeny kabelem, kamery na příjezdech do
obce budou komunikovat prostřednictvím bezdrátových spojů. U dvou příjezdů do obce bude nutné zajistit napájení kamer z baterií a jejich dobíjení z veřejného osvětlení. Propojení
center systému ve škole a na obecním úřadě bude zajištěno
optickým kabelem, který bude instalován do připravených
trubek instalovaných při realizaci 1. etapy chodníku.
Zvolené kamery i záznamové zařízení je výrobek americké
společnosti Hikvision, která nabízí technologii s vynikajícím
poměrem cena/výkon.

Kdy bude systém v provozu?
Instalace kamerového systému včetně oživení a napojení na
Obecní polici ve Štěpánově proběhla v průběhu listopadu
a prosince 2017. Systém je tak v současnosti plně funkční.

Financování
Konečná cena samotného kamerového systému činí
237 265 Kč včetně DPH:
- z rozpočtu obce 144 265,- Kč,
- z dotace od Olomouckého kraje 93 000,- Kč.

Příspěvek od Olomouckého kraje byl poskytnut z Dotačního
programu pro sociální oblast 2017 - Podpora prevence kriminality. Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením zcela nového kamerového dohlížecího systému v obci Střeň.
- Milan Medvedík, Jiří Nevima -

SOUTĚŽ - VÁNOČNÍ STŘEŇ 2017
Pomalu se blíží poslední adventní neděle a Vánoce jsou již
za dveřmi. I přibývající výzdoba v obci jasně ukazuje, že už se
všichni těšíme na Štědrý den. Jako ve dvou letech minulých
i letos vyhlašujeme soutěž „Vánoční Střeň“ o nejkrásnější vánoční výzdobu domu a předzahrádky. Hodnotit budeme minimálně ve dvou kategoriích, třetí ponecháme na volbě poroty.


Denní - vánoční výzdoba viditelná za denního světla



Noční - světelná výzdoba
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Porota bude opět vícečlenná, avšak prozatím její složení
neprozradíme. 
Prohlídka výzdob a jejich porovnání proběhne v průběhu
týdne před Vánoci od 16. do 23. prosince 2017. S výsledky Vás
seznámíme v dalším vydání zpravodaje v novém roce. Už se
těšíme na Vaše krásné výzdoby, které navodí vánoční atmosféru v celé obci.
- Bc. Milan Medvedík, místostarosta -
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ZŠ A MŠ STŘEŇ
OVOCNÝ A ZELENINOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PO STOPÁCH SVATÉHO MARTINA

V měsíci říjnu jsme ve ŠD vyhlásili zeleninový a ovocný den.
Děti si samy, za dozoru p. vychovatelky, připravovaly svůj
ovocný dezert a ve skupinách soutěž o nejkrásnější zeleninovou mísu. Jejich výtvory byly velice pěkné.

Akce „Po stopách sv. Martina“ se uskutečnila v pátek 10. 11.
2017 v 16.00 hodin. Sešli jsme se všichni u KD Střeň, kde jsme
se vydali po stopách sv. Martina a splnili úkoly, které nám
přichystal. Posledním úkolem bylo koulování mezi rodiči
a dětmi. Akce byla zakončena lampionovým průvodem obcí.

PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍKŮ
Každým rokem pečeme a zdobíme ve ŠD perníčky.
V letošním roce jsme za pomoci maminek a babiček pekli perníky a do pečení perníčků a zdobení se zapojily i děti z MŠ.
Děti si upekly svoji perníkovou chaloupku, kterou si na Mikuláše odnesly domů.

MIKULÁŠ V ZŠ
V úterý 5. 12. navštívil naši školu sv. Mikuláš se svojí družinou. Děti odříkaly básničky, Mikuláš rozdal balíčky a čerti odešli s nepořízenou, protože máme šikovné děti.

DALŠÍ AKCE ZŠ
HALLOWEEN A DÝŇOVÉ ODPOLEDNE V ZŠ
V úterý 31. října 2017 jsme uspořádali „Dýňové odpoledne“
pro děti a rodiče naší školy, které se netradičně konalo ve ŠJ.
Dlabání dýní začalo již odpoledne od 14.00 hodin v rámci ŠD.
V průběhu odpoledne nám před školní zahrádkou přibývalo
spoustu krásně vydlabaných dýní, které jsme k večeru rozsvítili. Děti si také vyrobily papírová strašidélka.
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Výukový program v Arcibiskupském paláci a procházka
vánoční Olomoucí 13. 12. 2017;



Vánoční besídka ve ŠD 19. 12.2017;



Vánoční besídka pro rodiče s dalšími vánočními aktivitami
20. 12. 2017;



Pouštění „Vánočních lodiček přání“ ve ŠD 21. 12. 2017.
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně štěstí v roce 2018.
- Mgr. Alena Zatloukalová -
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
I přesto, že je za námi druhá adventní neděle, vrátím se do
období měsíce října a listopadu, kdy ve školce proběhlo
spoustu zajímavých akcí.
Jako první se zmíním o „Vitamínovém týdnu“, který probíhal
od pondělí do pátku 16. – 20. 10. Děti před zahájením tohoto
týdne nosily do školky různé druhy zeleniny a ovoce, které
jsme využili tradičně i netradičně. Nejen, že se děti učily rozpoznávat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, ale také si s nimi
hrály a konzumovaly je. Největším letošním zážitkem bylo pro
děti mixování ovoce, ze kterého mohly ochutnat různé varianty koktejlů.

Vitamínový týden jsme završili tradiční „bramboriádou“. Již
od rána děti s bramborami pracovaly. Vyráběly si totiž panáčky „bramboráčky“, kteří nám zpestřili výzdobu školky. Poté
byly děti rozdělené do dvou družstev a začala ta pravá bramboriáda. Jejich úkolem bylo brambory zasadit (vkládání brambor do kroužků), sklidit (prolézání strachovým pytlem, sesbí-

rání a vložení do krabice), odvézt (vzít z krabice a odvézt na
dětských kolečkách) a uvařit (obtisknutí brambor do hrnce na
papír), vše samozřejmě formou hry.
Dne 25. 10. byl pro děti ve školce připravený program
s názvem „Hravá věda“, který jsme již jedenkrát absolvovali.
Jedná se o různé vědecké pokusy, které jsou zaměřeny pro
školkové děti. Letos měl pan Radek Chajda pro děti připravený jiný program než loni, který byl opět velmi zajímavý a naučný. Pan Chajda je také autorem různých publikací o vědě,
které jsou k dispozici v mnoha knihkupectvích.

Poslední říjnový den proběhl ve školce tradiční Halloween.
Tento den byl tajemný a strašidelný a dopomohly tomu samozřejmě děti v krásných kostýmech. Den předem jsme si
s dětmi vydlabali nějaké dýně k výzdobě a následující den
jsme Halloween patřičně oslavili. Děti tvořily z papíru ducha,
soutěžily, hrály pohybové hry a nakonec obdržely halloweenské cukrovinky.

A konečně nyní, v měsíci prosinci, nás navštívil dlouho očekávaný Mikuláš se svojí družinou. Přišel k nám v úterý 5. 12.
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a měl u sebe tradiční knihu hříchů, která byla letos pěkně tlustá. Inu, za celý rok se nějaké ty hříchy nastřádají. U nás ve
školce máme také nějaká ta „zlobidla“, avšak děti Mikulášovi
slíbily, že se polepší a budou hodné jak doma, tak i ve školce.
Mikuláš však nepřišel děti jen pokárat, ale také pochválit,
a tak si všechny děti nakonec odnesly mikulášskou nadílku.
V pátek 8. 12. proběhlo ve školce loutkové divadlo s názvem
„Pták Ohnivák a liška Ryška“. Dětem se představení opět velice líbilo. Zpívaly, pohybově ztvárňovaly některé písničky

a hlavně se smály na celé kolo. Divadlo bylo totiž vtipnějšího
charakteru a tak bylo o legraci postaráno.
Ve školce nás ještě před vánočními prázdninami čeká vánoční besídka a vánoční nadílka. A poté již mohou děti netrpělivě
očekávat příchod Ježíška .
Mateřská škola přeje všem příjemné prožití vánočních
svátků, veselého Silvestra a v roce 2018 hodně zdraví, štěstí,
lásky a splněných přání!
- Adéla Stryková -

TJ STŘEŇ
Tak ten rok je skoro zase pryč…
Ani se nenadějeme a budeme se loučit se starým rokem
2017. Ale nějaký den ještě počkejme.
Nyní si ještě užijme krásné adventní chvíle spolu s hlavně
dětskými očekáváními na příchod Ježíška.



Začátkem měsíce dubna 2018 ve víkendový den začátek
jarní části sezony fotbalového ročníku 2017/2018.

Vše ostatní z naší činnosti najdete na stránkách
www.tjstren.cz.
- Jarda „doktor“ Havlíček, předseda TJ Střeň, z. s.-

V této snad přátelské a pohodové atmosféře bych jménem
TJ Střeň, z.s. rád poděkoval všem za přízeň v roce 2017, kterou jsme jasně viděli v návštěvnosti na místním fotbalovém
hřišti.
Přeji všem příjemné a srdečné prožití svátků Vánočních,
pevné zdraví a hodně štěstí a úspěchů v tom novém roce
2018.
A jakož i každý rok zvu všechny na tradiční Silvestrovský
fotbálek na místním fotbalovém Maracaná, tentokráte to
vychází na neděli, takže 31. prosince 2017 od 10,00 všichni
v kopačkách a se vstupenkou. Pěvně věřím, že víte o jakou
„vstupenku“ se jedná.
No a v krátkosti co v roce 2018

17. února (sobota) 2018 - tradiční Sokolské Šibřinky. Ples
v prostorách kulturního domu-bude již 53.
5. května (sobota) nebo 12. května (sobota) 2018 - bude
upřesněno v návaznosti na fotbalovou sezonu, 19. ročník
tradičního nohejbalového turnaje.
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INFO Z OBCE
ÚŘEDNÍ DNY OÚ STŘEŇ
Poslední úřední den OÚ Střeň v roce 2017 bude středa
20. prosince 2017. Následně bude OÚ až do konce roku
uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Prvním úředním
dnem v roce 2018 bude středa 3. ledna.
KNIHOVNA STŘEŇ
Místní knihovna oznamuje čtenářům, že v tomto roce bude
naposledy otevřeno 18. 12. 2017. Provoz knihovny bude obnoven v pondělí 8. ledna 2018.
OBECNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2018
Obec Střeň nechala pro rok 2018 zpracovat kalendář k výročí 25 let samostatnosti obce. Kalendář si můžete zakoupit na
obecním úřadě za cenu 70,- Kč. Najdete v něm nejen krásné
fotografie související s obcí, ale také spoustu cenných informací k akcím plánovaným na rok 2018 a k chodu obce - harmonogram odvozu odpadů, placení poplatků a důležité kontakty.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Skauti z Brna převzali v sobotu 16. prosince ve Vídni Betlémské světlo a přivezli ho vlakem také do naší obce (v neděli
17. prosince). Na vlakové zastávce si Betlémské světlo převzali
naši malí hasiči s jejich vedoucí Irenou Drozdovou a budou plamínek udržovat až do soboty 23. prosince.
V tento den roznesou Betlémské světlo mezi naše občany.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Obec Střeň hledá zaměstnance na údržbu vesnice v roce
2018. V rámci spolupráce s Úřadem práce Olomouc máme
možnost zaměstnat pracovníky úklidu a údržby v rámci projektu VPP na následující práce:

údržba zeleně (sečení trávy, zahradnické práce...),

úklidové práce (venkovní i vnitřní),

zimní údržba chodníků a místních komunikací,

další práce dle domluvy.
Zájemci o zaměstnání musí splnit požadavek evidence na ÚP
po dobu delší než 3 měsíce (zohledněno bude jejich individuální znevýhodnění - zdravotní postižení, osoba v ohrožené
věkové kategorii, rodič pečující o dítě do 15 let věku, osoba
ohrožená sociálním vyloučením, apod.). Může být zohledněna
i skutečnost opakovaného umístění stejného uchazeče na
VPP. Každý uchazeč bude ÚP posuzován individuálně.
Základní mzda činí 13 000,- Kč. Po zapracování jsou možné osobní příplatky a odměny. Možnost domluvy částečného
pracovního úvazku (standardní pracovní doba 7:00 - 15:30).
Zájemci se hlaste starostovi obce - tel. 723 766 522.

a do 30. 9. 2018.
Poplatek za psa činí 70,-Kč, za každého dalšího psa téhož
majitele 100,-Kč, úhrada do 30. 9. 2018.
Poplatky je možné hradit v hotovosti na pokladně obecního
úřadu nebo bezhotovostně na účet obce: 1801698319/0800
Variabilní symboly:
- komunální odpad
1340 a číslo popisné
- stočné
číslo popisné
- pes
1341 a číslo popisné.
Všechny poplatky na rok 2018 je možné hradit až po
1. lednu 2018!
ORDINAČNÍ HODINY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
MUDr. Andrea Adamcová nebude ordinovat ve Střeni ve
čtvrtek 21. 12. 2017. Ve dnech 27. 12. - 29. 12. 2017 a 2. 1.
2018 bude ordinace uzavřena z důvodu dovolené. Veškeré
informace o ordinaci najdete na webových stránkách
www.amimed.cz.
MUDr. Svatava Hoffmannová nebude ordinovat ve dnech
27. – 29. 12. 2017 z důvodu dovolené. Bude ji zastupovat
MUDr. Jarmila Hufová, tel.: 585 348 029, e-mail: jarmila.hufova@centrum.cz.
Ordinační hodiny:

středa 8.00 - 10.00 Vilémov

čtvrtek 12.00 – 16.00 Cholina

pátek 8.00 - 10.00 Senice na Hané
SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
SDH Střeň oznamuje, že stále pokračuje sběr elektrozařízení
(ledničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, brusky, apod.;
přinést můžete i televize, monitory, rádia, počítače, mobily).
Uvedená elektrozařízení odkládejte za kulturním domem
u zamřížovaného prostoru přístavku.
Drobná elektrozařízení a baterie je možno odevzdat do nádoby E-box. Baterie je možno odložit do krabice Ecocheese.
Vysloužilé světelné zdroje můžete zase odkládat do malé
sběrné nádoby (všechny uvedené nádoby umístěny na chodbě OÚ Střeň). Do režimu zpětného odběru osvětlovacích zařízení patří:
1. Světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky
(= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky
2. Průmyslová svítidla
Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné je vyhodit do směsného odpadu.
Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické
riziko.

ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
V roce 2017 proběhla jedna z etap čištění a monitoringu
dešťové kanalizace v obci (úsek cesta za školou přes náves až
po cestu Štěpánov). Na příští rok jsou plánovány další úseky.

SBĚRNÝ DVŮR NÁKLO
Technické služby Náklo oznamují, že v tomto roce bude
sběrný dvůr v Nákle otevřen do středy 20. prosince 2017.
V roce 2018 opět zahájí svůj provoz ve středu 3. ledna.

POPLATKY NA ROK 2018
Poplatek za komunální odpad činí 300,-Kč/osoba/rok. Lze ho
uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách
do 31. 3. 2018 a 30. 9. 2018. Lístky na popelnice z roku 2017
jsou platné do 31. 3. 2018.
Stočné činí 1560,-Kč/osoba/rok a je možno ho uhradit
jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2018

POVÍDÁNÍ O NEPÁLU
V sobotu 6. ledna 2018 od 17 hodin proběhne na sále kulturního domu ve Střeni povídání z cest Nepálem v podání
našeho občana Kubu Franka. Můžete se těšit na fotografie,
příběhy a zajímavosti z jeho cest. Vstupné dobrovolné.
- Obecní úřad -
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
OSMISMĚRKA

ABONENTKA ACETON ARCHIVACE CTITELKA DŮCHOD ETIKA FAUNA FJORD FLÉTNA
HADIČKA HLÁSKA HLAVIČKA CHAOS KOLIBA KOMORA KRŮTA KUŽEL LÍHEŇ LUŠTĚNINA MAPKA MERUŇKA NÁDOBKA NÁPAD
NOCLEH OBLEK OSTRUŽINA OTLAK PANELÁK PLOVÁRNA SAMOTA SÁŇKY SAZENICE
SOPKA SOUDKYNĚ SVATBA TACHOMETR
TEPLÁRNA TRÁVA TRÁVNÍK TŘÍSKA
Tajenka... (německy ORF-Friedenslicht aus
Bethlehem, slovensky Betlehemské svetlo, polsky Betlejemskie Światło Pokoju, anglicky Peace Light of Bethlehem nebo Peace Light from Bethlehem,
francouzsky
Lumière
de
Bethléem, italsky Luce della Pace da Betlemme)
je
plamínek
zapalovaný
každoročně
před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských
a také několika amerických zemích. Zpravidla
bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud
se dále šíří většinou po železnici. Více informací
naleznete také na www.betlemskesvetlo.cz.
- Jiří Nevima, starosta Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A9_sv%C4%9Btlo
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PRO DĚTI

Zdroj: prosisu.blogspot.cz
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PLASTŮ - 2018
Odvoz komunálního odpadu v obci bude v roce 2018
probíhat jednou za 14 dnů a to ve čtvrtek.
měsíc
den
den
den

leden
11.
25.

únor
8.
22.

březen
8.
22.

duben
5.
19.

květen
3.
17.
31.

červen
14.
28.

červenec
12.
26.

srpen
9.
23.

září
6.
20.

říjen
4.
18.

listopad
1.
15.
29.

prosinec
13.
28. (pátek)

říjen
23.

listopad
20.

prosinec
18.

Pytlový svoz plastů v obci bude v roce 2018
probíhat jednou za 4 týdny a to v úterý.
měsíc
den
den

leden
16.

únor
13.

březen
13.

duben
10.

květen
9.

červen
5.

červenec
3.
31.

srpen
28.

září
25.

PLÁN AKCÍ
Chystané kulturní, sportovní a společenské akce:
29. 12. 2017 - Zimní kino Špunti na vodě (od 17:00)
31. 12. 2017 - Silvestrovský fotbálek (od 10:00)
6. 1. 2018 - Povídání o Nepálu (od 17:00)
20. 1. 2018 - Farní ples
27. 1. 2018 - Hasičský ples
17. 2. 2018 - 53. Šibřinky (ples TJ Střeň)
17. 3. 2018 - Dětský maškarní ples
28. 3. 2018 - Velikonoce trochu jinak (ZŠ a MŠ Střeň)
7. 4. 2018 - Ukliďme Česko
30. 4. 2018 - Čarodějnice (oslava s průvodem po vsi)
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10. 5. 2018 - Besídka ke Dni matek (ZŠ Střeň)
12. 5. 2018 - 19. ročník turnaje v nohejbale
16. 6. 2018 - Volejbalový turnaj
30. 6. 2018 - Hasičský sportovní den pro děti
25. 8. 2018 - O pohár SDH Střeň (dětská hasičská soutěž)
3. 9. 2018 - Zahájení nového školního roku
22. 9. 2018 - Střeňské vinobraní
9. 11. 2018 - Po stopách svatého Martina (ZŠ a MŠ Střeň)
8. 12. 2018 - Rozsvícení vánočního stromu
20. 12. 2018 - Vánoční besídka (ZŠ a MŠ Střeň)
- Obecní úřad -
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