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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

DĚNÍ V OBCI
Aktuální číslo obecního zpravodaje bych rád věnoval všem, kteří se starají o kulturní, sportovní a celkově společenské dění v obci. Od vydání minulého zpravodaje uplynuly dva měsíce a za tu dobu se toho zase spoustu
událo. Tak tedy pěkně popořadě.
21. dubna vysadili dobrovolníci z řad
občanů první střeňskou obecní vinici.
Lokalita u čistírny odpadních vod by
mohla vínu svědčit - jižních svahů tu
opravdu moc nemáme . Vysazeno
bylo celkem 83 sazenic a všechny se
mají k světu.

Tělovýchovná jednota Střeň uspořádala 5. května již 19. ročník úspěšného
nohejbalového turnaje. Bez osobní angažovanosti sportovců by se nohejbal
a hlavně fotbal v obci nedal dělat. Díky
vám všem, kteří se o to staráte.
To stejné platí o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Střeň. Mladí hasiči se
aktivně účastní řady soutěží a získávají
nejen cenné trofeje, ale i osobní a profesní zkušenosti. Díky tedy všem, kteří
jim to umožňují a podporují je.

3

V sobotu 26. května se v Litovli uskutečnily 4. Hry bez hranic Mikroregionu
Litovelsko, poprvé s účastí závodníků
z naší obce. Byla legrace a hlavně velké
horko a tak vodní tématika soutěži velmi slušela. Naše družstvo složené
zejména z členů zásahové jednotky se
cítilo nejlépe právě v disciplínách s vodou. Při premiéře obsadilo družstvo ve
složení Radek Kainar, Zdeněk Večeřa,
Jaromír Smékal, Pavel Šlégl, Jaroslav
Šlégl a Dagmar Holániková 11. místo
z 18 týmů. Děkujeme za reprezentaci
a příště můžeme vyslat klidně více týmů.

Pracovníkům naší školy patří poděkování za organizaci výstavy knih a divaV neděli 6. května jsme na obecním delních kostýmů, která se uskutečnila
úřadě prožili společnou radost a přivítali na sále kulturního domu. Výstava byla
čtyři nové občánky - Střeňáky. Přejeme zajímavá a přilákala fanoušky knih
a kultury jako takové.
pevné zdraví a ať se jim v životě daří.

Stejně jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce
si připadám v případě přípravy projektu chodníku od kulturního domu k nádraží. Aktuálně jsme
se dostali do fáze, kdy se nebíčko slitovalo
a seslalo louce rosičku. Volně přeloženo máme
více jak po roce očekávání a neustálého urgování k dispozici registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nyní probíhá jednání s již dříve
vysoutěženou firmou Strabag, a. s. o stanovení
náhradního termínu realizace. Původní termín
31. 7. 2018 je totiž nereálný. Dá se předpokládat, že realizace by se mohla přesunout na podzim tohoto roku.
S přípravou chodníkové akce jsou spojeny
také výměny domovních přípojek vody v celém
úseku chodníku. Výměna je naplánována jako
preventivní zásah, abychom nemuseli do chodníku zasahovat v době udržitelnosti projektu
(5 let).
Z menších plánovaných akcí lze také zmínit
opravu balkónu nad vchodem do kulturního
domu, která bude obsahovat nový povrch podlahy a instalaci nerezového zábradlí.
Z oblasti odpadového hospodářství si dovolím
upozornit na nové popelnice na odkládání kovového odpadu na návsi a u zdravotního střediska a také na nádobu pro odkládání použitých
jedlých olejů a tuků na návsi. Do uvedené nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje a ztužené jedlé
tuky). Do nádoby nepatří technické oleje
(převodové, motorové, tlumičové). Tuky a oleje
vhazujte do nádoby pouze v uzavřených PET
lahvích! Předejdete tak vylití oleje do nádoby a
jeho znehodnocení.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké a podle Vašich představ podařené léto plné pozitivních zážitků. Školákům pak pohodové prázdniny
bez starostí a úplně všem Vám přeji to nejdůležitější v životě - pevné zdraví.

- Jiří Nevima, starosta -

Obecní zpravodaj Střeň 3/2018
Obecní hrachové pole za areálem kulturního domu neušlo
pozornosti regionálních médií a tak jsme se dočkali nejen zájmu novinářů, ale také zájmu domácích i přespolních sběračů.
Biohrášek chutnal a měl úspěch. Kdo se pohyboval v blízkosti
kulturního domu, tak čelil dotazům, kde je to hrachové pole,
o kterém se mluvilo v rádiu. Osobně mě zaujala ještě jedna
myšlenka, která souvisí s hrachovým políčkem. Redaktoři Českého rozhlasu Olomouc zmínili ve vysílání záměr obce využít
uvedený pozemek na novou výstavbu (stavební zónu). Zrodil
se tak u nich nápad pojmenovat novou ulici - Hrachová nebo
Hrášková. Určitě inspirativní myšlenka, která stojí za úvahu .

Touto formou si dovolím poděkovat všem spoluorganizátorům akce v čele s Farností Náklo. Počasí nám naštěstí přálo
a mohli jsme v naší obci přivítat při mši svaté u kapličky emeritního biskupa Josefa Hrdličku s duchovním správcem farnosti páterem Ondřejem Jiroutem. Poté pokračoval program průvodem do areálu kulturního domu, kde postupně vystoupil
Pěvecký sbor při farnosti Náklo, Nákelanka, Cholinka a Veškerá úcta. Velký podíl na organizaci povedené akce má paní
MUDr. Marie Turková a také věřící z naší obce v čele s Pavlem
Gargelou a paní Annou Hlaváčovou. Obec Střeň všem děkuje
za jejich příkladnou starostlivost a péči o naše sakrální památky.
- Jiří Nevima, starosta -

Dalšímu velkému zájmu médií se dlouhodobě těší téma komárů v našem regionu. Podle standardizovaného měření Krajské hygienické stanice Olomouc, které proběhlo koncem května, byla v naší obci naměřena nulová aktivita komárů. Přiznám se, že to bylo i pro nás příjemné překvapení. Na druhou
stranu je jasné, že k tomu jednoznačně přispělo počasí (sucho)
a také pečlivý monitoring komářích líhnišť, který se v posledních letech snažíme zavádět do praxe. Výsledky jsou povzbuzením do další práce a to zejména při porovnání s ostatními
obcemi. Je jasné, že komáři z našeho regionu nejspíš nikdy
nezmizí, ale dokážeme jejich stavy aktivně regulovat, což je
velmi příjemné zjištění. Poděkování patří zástupcům spolupracujících obcí (Litovel, Bílá Lhota, Červenka, Mladeč, Náklo,
Pňovice, Příkazy), KHS Olomouc, vývojářům z Katedry geoinformatiky UP Olomouc, vedení společnosti Geocentrum spol.
s r. o. a CHKO Litovelské Pomoraví.
V poslední době největší kulturně duchovní událostí v obci
byla oslava třístého výročí kapličky ve Střeni (1718 - 2018).
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.
Touto
formou si dovolím poděkovat všem partnerům akce Jiří Nevima,
Farnost Náklo, Mikroregion Litovelsko,- SDH
Střeň a starosta
TJ Střeň.Počasí naštěstí návštěvníkům akce přálo a mohli jsme si společně vychutnat krásné chvíle při mši svaté vedené emeritním
biskupem Josefem Hrdličkou a duchovním správcem farnosti
páterem Ondřejem Jiroutem. Poté pokračoval program průvodem do areálu v okolí kulturního domu, kde postupně vystoupil Pěvecký sbor při farnosti Náklo, Nákelanka, Cholinka
a Veškerá úcta. Velké poděkování za pomoc při organizaci
patří MUDr. Marii Turkové a také našim občanům v čele
s Pavlem Gargelou a paní Annou Hlaváčovou. Obec Střeň
všem děkuje za jejich stálou a příkladnou starostlivost a péči
o naše sakrální památky. Za výborné občerstvení děkujeme
SDH Střeň v čele s Romanem Uvízlem a TJ Střeň v čele s Jaroslavem Havlíčkem.

Chronologicky poslední akcí uvedeného období byl volejbalový turnaj, který se konal v sobotu 16. června 2018. Je úcty-
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hodné, že se skupině Volejbal - group daří již 20 let úspěšně
pořádat tuto krásnou sportovní akci. Jen tak dál a díky.
- Jiří Nevima, starosta -
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1. třídy
10. dubna 2018 od 15 do 18 hod. se konal zápis dětí do
1. třídy ZŠ. K zápisu přišlo 6 dětí. Po prázdninách do 1. ročníku
nastoupí 3 děti.
Dopravní soutěž 19.4.2018
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 jsme připravili dopravní soutěž pro
děti z MŠ a ZŠ. Děti si mohly vyzkoušet jízdu zručnosti, dopravní značky, správné přecházení vozovky, zdravovědu,
i vybavení kola.

Čarodějnice
30. dubna se naše škola mávnutím kouzelného proutku
změnila na jeden den v „Čarodějnickou školu“. Ze všech se
přes noc stali čarodějové, čarodějnice, ježibaby a ježidědci.
Tento den jsme se nepoznávali, a tak jsme se museli navzájem
představit svými jmény a novými čarodějnickými sídly. Také
jsme se divili, kolik nám je vlastně let.
V 10.00 čarodějnického času jsme odlétli mezi obyčejné
lidičky.

Ve středu 30. 5. 2018 se žáci čtvrté třídy zúčastnili další lekce dopravní výchovy. Tentokrát v Litovli na dopravním hřišti
využili znalosti a dovednosti z naší dopravní soutěže a všichni
se vrátili s průkazem cyklisty.
Hudebně-výchovný pořad „Písničky starých řemeslníků“
V pátek 20. dubna 2018 se v dopoledních hodinách školou
rozléhaly lidové písničky s řemeslnickou tematikou. Pro děti
z mateřské školy a žáky prvního stupně je přišli zahrát a zazpívat Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová. Hudební pořad
s názvem „Písničky starých řemeslníků“ měl velký úspěch.

Odpoledne se v prostoru za KD ve Střeni konala
„Čarodějnická družina“ s různými úkoly pro čarodějnice a čaroděje. Byla vyhlášena soutěž „Moje nej… košťátko“. Na závěr
jsme se těšili na opečený kabanos, ale počasí nám někdo
mocnější začaroval a proto jsme si chuť na šťavnaté opečené
maso museli nechat zajít.

Pomocí písniček se děti seznámily s některými dnes už skoro
zapomenutými řemesly, viděly a slyšely různé hudební nástroje (flétny, klarinet, trubku, pozoun, dudy, harmoniku, cimbál)
a společně si zazpívaly a zatancovaly.
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Scio testy
V týdnu od 23. dubna do 27. dubna žáci 3. ročníku testovali
své vědomosti z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, prvouky a klíčových kompetencí. Po skončení testování
všichni dostali vyhodnocení úspěšnosti všech předmětů
a srovnání s ostatními testovanými žáky. V porovnání
s ostatními školami si naši žáci vedli velmi dobře.
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Besídka pro maminky
Ve čtvrtek 10. 5. od 16 hodin ve škole proběhla besídka pro
maminky ke Dni matek. Vystupovaly všechny děti od 1. do 5.
třídy. V programu byly zařazeny písničky, básničky, scénky,
taneček a vtipy, které žáci nacvičili pod vedením učitelů. Děti
také zahrály na flétnu a klavír. Na konci žáci rozdávali maminkám a babičkám vyrobená srdíčka. Všem děkujeme za účast
a doufáme, že se besídka všem líbila.
Žáci 4. třídy Patrik Látal a Ondřej Smékal.

dopoledne se spoustou soutěží. Akci nám ozvučil pan starosta
s panem Lenikusem, za což jim děkujeme.

Matematika
V úterý 29. května jsme se s některými rodiči sešli ve škole
„na hodině společné matematiky“. Rodičům jsme se snažili
ukázat, jakým způsobem probíhá výuka dle metody prof. Hejného. Ve čtvrthodinovém bloku byla v jednotlivých ročnících
představena různá prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň
a další). Všem rodičům děkujeme za účast.
3D výstava
3D interaktivní výstava se konala v Kulturním domě ve Střeni
dne 15. května 2018. Nejprve jsme se seznámili s principem
3D. Velkým zážitkem byly speciální 3D brýle a sledování 3D
záběrů a filmu z podmořského světa. Krásné barevné rybičky
„připlouvaly“ na dosah ruky. Děti také sledovaly pohádku,
prohlédly si 3D obrázky a vyzkoušely si virtuální brýle.

Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce a také my jsme pro naše děti připravili zábavné
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Čtení dětem
5. června k nám přijeli herci Moravského divadla Olomouc,
aby dětem přečetli úryvek z krásné knížky a zpestřili jim tak
vyučování. Čtení dětem se koná každý rok v prvním červnovém týdnu v rámci celorepublikového projektu „Celé Česko
čte dětem“. Cílem tohoto projektu je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury.
Zároveň jsme v rámci projektu uspořádali výstavu knih
a divadelních kostýmů. Návštěvníci si mohli prohlédnout 100
krásných nových dětských knih a 10 divadelních kostýmů.
Výstava se konala za spolupráce Moravského divadla Olomouc a Knihy Dobrovský.
- Mgr. Alena Zatloukalová -
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 11. 4. u nás proběhlo školení o zubní hygieně, kterého
se zúčastnila ZŠ i MŠ. Přijeli k nám studentky z UP z Olomouce
a za pomocí názorných ukázek (obrázky, pomůcka dutiny ústní, zubní kartáčky) dětem vysvětlovaly, jak se správně starat
o své zuby. Děti byly ze školení nadšené a to i proto, že si na
konci přednášky mohly na vlastní „zuby“ vyzkoušet speciální
emulzi na zoubky.

První květnovou neděli jsme s vybranými dětmi navštívili
obecní úřad, kde proběhlo Vítání občánků. Děti recitovaly
básničky vhodné k této příležitosti a také zazpívaly ukolébavku. Vše pilně nacvičovaly ve školce a opravdu se jim to moc
povedlo.

Školka také nechyběla na dopravní soutěži a hudebně výchovném pořadu.

Konec dubna tradičně patřil čarodějnicím. Během dopoledne jsme s dětmi vyráběli čarodějnickou hůlku, se kterou jsme
později i čarovali. Po tvoření se děti dozvěděly příběh o neposlušné malé čarodějnici, která si vždy dělala, co chtěla a také
na to doplatila. Proto jsme se s dětmi začali učit vařit lektvary,
čarovat a říkat správně zaříkávadla, skákat přes oheň a také
létat na koštěti. Nenecháme se přece zahanbit a „naše neposlušná malá čarodějnice“ se určitě také poučila.

Ve středu 9. 5. se v mateřské škole konal „Zápis dětí do MŠ“
na školní rok 2018/2019, ke kterému se dostavilo 7 dětí. Rodiče s dětmi měli příležitost prohlédnout si prostory MŠ
(třídu, hernu, umývárnu) a také šatnu dětí a jídelnu. Některé
děti se neostýchaly a začaly si hrát s hračkami, které je
v danou chvíli zaujaly.
V polovině května se v místním kulturním domě konala interaktivní 3D výstava, na které jsme byli poprvé. Děti hned po
příchodu obdržely 3D brýle, které využívaly v podstatě celý
program. Dětem byl promítán neuvěřitelný mořský svět,
u kterého nechyběly spontánní projevy dětí. Poté si děti měly
možnost vyzkoušet vizuální pokus, interaktivní 3D brýle a další
různé pomůcky, které neodmyslitelně patří do „interaktivního
světa“. Výstava byla úžasná a dětem se velice líbila.

Poslední květnovou událostí byla besídka ke Dni matek.
Účast byla hojná a děti ze sebe vydaly vše. Letošní besídka
byla pojatá spíše tanečně, kdy jsme se snažili propojit tradiční
českou hudbu s moderní. Nechyběly ovšem ani básničky
a písničky k svátku maminek a samozřejmostí byl z lásky vyrobený dáreček pro maminku.

6

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

Obecní zpravodaj Střeň 3/2018

Do konce školního roku nás ještě čeká a nemine:
 Školní výlet – 20. 6.
 Pasování předškoláků na školáky a nocování předškoláků
ve školce – 22. 6.
 Kouzlení s klaunem – 26. 6.
Pěkné prázdniny plné zážitků!
- Adéla Stryková, DiS.-

Prázdninový provoz mateřské školy
MŠ bude v provozu od 2. 7. do 4. 7. 2018 (pondělí - středa),
čtvrtek 5. 7. a pátek 6. 7. 2018 státní svátek - zavřeno!
Provoz MŠ bude přerušen od 9. 7. do 24. 8. 2018 - prázdniny.
Zahájení provozu MŠ bude 27. 8. 2018.
- www.stren.cz/skola -

TJ STŘEŇ
V nohách to ještě máme!!!!!
Přijďte nás povzbudit, budeme moc rádi. Těšíme
se na Vás v Pňovicích. Střeňské „srdcařské“ publikum bude pro nás velkou výzvou.
Děkujeme - „Mladší“ veteráni Střeň“.
- předseda TJ Střeň, z. s. Jarda „doktor“ Havlíček -
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INFORMACE Z ČEZ DISTRIBUCE
ČEZ Distribuce spouští oznamování odstávek elektřiny a poruch emailem a SMS
Dalším krokem ke zlepšení obsluhy klientů ČEZ Distribuce je
oznamování plánovaných odstávek na email, nebo poruch
formou SMS na klientem zadané telefonní číslo. Jediné co pro
to klienti musí udělat, je se zaregistrovat. Tato služba je zcela
zdarma a je určena všem, kteří odebírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce.
„Dosud jsme odstávky oznamovali dle energetického zákona
patnáct dní předem způsobem v místě obvyklým, tedy například vylepováním plakátů či na našich webových stránkách.
Věřím, že nový způsob nejen zkvalitní naše služby, ale také
usnadní život všem našim klientům, ať již z řad domácností či
podnikatelů,“ říká Radim Černý, člen představenstva ČEZ Distribuce.
Pro každé odběrné místo zvlášť lze sjednat jednu emailovou
adresu pro oznamování plánované odstávky nebo jejího zrušení (storna) a jedno telefonní číslo pro oznamování předpokládané doby obnovení dodávky elektřiny po zjištěné poruše.

Možnosti sjednání služby jsou dvě, a to prostřednictvím
registrovaného přístupu v Distribučním portále nebo prostřednictvím veřejné webové samoobslužné aplikace na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Zde je nutné znát své zákaznické číslo (pro ověření je možnost zdarma zavolat na klientskou
linku
800
850
860
nebo
zaslat
email
na info@cezdistribuce.cz). Klienti z řad domácností vyplní
datum narození, podnikatelé IČO a dále pak číslo elektroměru
nebo číslo odběrného místa nebo EAN. Povinné je uvést
email, na který přijde potvrzení o nastavení služby.
V případě poruch způsobených klimatickými jevy (zvýšená
poruchovost či kalamitní situace) nejsou z důvodu neustálého
vývoje situace a možného přetížení sítě operátorů SMS distributorem zasílány. Informace o poruchách jsou průběžně zveřejňované na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz
a komunikovány prostřednictvím dalších komunikačních kanálů.
- Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ -

MUDR. ANDREA ADAMCOVÁ
Oznámení pro pacienty:
1. Dovolená v měsíci červenci 2. 7. - 13. 7. 2018, zastupující
lékařka MUDr. Romana Švecová. Kontakt: Spea, Nám. Nár.
Hrdinů 2, telefon: +420 585 224 527, mobil: +420 727 838
05.
2. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dáváme pacientům podepisovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Bylo by vhodné, aby si každý pacient připravil i nějaké
jednoduché heslo, které si zapamatuje a bude ho používat

ve všech zdravotnických zařízeních. Bez tohoto hesla mu
nebudou telefonicky poskytnuty žádné informace o aktuálním zdravotním stavu, výsledcích laboratoře apod.
3. Do ordinace jsme zakoupili nový přístroj. Jedná se o plně
automatický defibrilátor, který je schopen u pacienta
v bezvědomí rozpoznat závažnou, život ohrožující, arytmii fibrilaci komor a automaticky vydá výboj na obnovení srdečního rytmu. Je to významný pomocník při resuscitaci
pacienta v bezvědomí.
4. V dalším měsíci hodláme zakoupit přístroj na monitoraci
spánkového rytmu a vyloučit velmi závažný, zdraví ohrožující, syndrom spánkové apnoe.
- MUDr. Andrea Adamcová -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 2 – 2018
1. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje rozpočet obce na rok
2018 takto:
Příjmy rozpočtu
10.365.772,- Kč
Financování příjmů
6.275.000,- Kč
Celkové příjmy ve výši
16.640.772,- Kč
Výdaje rozpočtu
14.737.620,- Kč
Financování výdajů
1.903.152,- Kč
Celkové výdaje
16.640.772,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet jako vyrovnaný, ke
krytí výdajů budou použity přebytky hospodaření minulých
období.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků a darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2018 fyzickým a právnickým osobám:
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• dotace Tělovýchovná jednota Střeň
35.000,- Kč
• dotace Sbor dobrovolných hasičů Střeň 35.000,- Kč
• dotace SRPŠ při ZŠ a MŠ Střeň
20.000,- Kč
• finanční dar Elena Kuxová – zástupce volejbalu
6.000,- Kč
• finanční dar Mgr. Jiřina Sedláčková – zástupce seniorklubu
10.000,- Kč
• finanční dar Roman Uvízl – zástupce klub šipkaři
7.000,- Kč
• příspěvky PO ZŠ a MŠ Střeň na provoz a část na mzdy
488.000,- Kč
• finanční dary FO na zbudování jímek
40.000,- Kč
• finanční dary FO za kulturní vystoupení
5.000,- Kč
• finanční dary spolkům, kapelám za kulturu 10.000,- Kč
• finanční dary neziskovým organizacím, (hospice, DD)
10.000,- Kč
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• příspěvky odpady OK
2.000,- Kč
• obec Štěpánov, policie Štěpánov
27.000,- Kč
• příspěvky sdružením – Mikroregion Litovelsko, MAS, RARSM, SOSM, komáři, dopravní obslužnost 88.000,- Kč
3.A Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřídit věcné břemeno
k pozemku parcelní číslo 404/4 v k. ú. Střeň pro účely zřízení
elektrické přípojky k pozemku parcelní číslo 174/1.
3.B Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8014705/VB/1 Střeň RD Franc – připojení KNN.
Zasedání č. 3 - 2018
1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Střeň za
rok 2017 včetně zprávy KÚOK o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017 s výrokem: - bez výhrad2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Střeň za
rok 2017 v jejím plném rozsahu.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření za rok
2017 ve výši 2.194.510,42 a zprávu KÚOK o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s výrokem bez výhrad.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Střeň,
příspěvkové organizace. Zastupitelstvo obce schvaluje kladný
výsledek hospodaření PO ZŠ a MŠ Střeň ve výši 14.970,07 Kč
a jeho převod do rezervního fondu v plné výši 14.970,07 Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy
a Mateřské školy Střeň, okres Olomouc, příspěvkové organizace na rok 2018.
5.A Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje k projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů Střeň zřízené obcí Střeň v rámci dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a ná-

kup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 v
Programu na podporu JSDH 2018.
5.B Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu
Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň zřízené
obcí Střeň v rámci dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 v Programu na podporu
JSDH 2018.
5.C Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň zřízené obcí Střeň v rámci dotačního
titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2018 v Programu na podporu JSDH 2018.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Střeň do
Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst.
2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne
od jednání zastupitelstva obce.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou SMSslužby s. r. o..
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 1-2018.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
na hrázovou propust u fotbalového hřiště s Povodím Moravy,
s. p..
- Obecní úřad -

INFORMACE Z OBCE
Pejsek k adopci - Azyl Kaira (Štěpánov)
20. května byl u Střeně nalezen pejsek. Aktuálně je umístěn
v Útulku Kaira Štěpánov u paní Karly Tázlerové. Pejsek má
přibližně dva roky, je velice klidný a má rád děti. Jedno oko
má modré a je ostříhaný. Pokud máte o pejska zájem, kontaktujte prosím paní Tázlerovou (tel. 608 221 594).

Štěpkování větví
Obec Střeň děkuje všem občanům, kteří odkládají větve do
vyhrazeného prostoru vedle kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad (Na trávníku a u střediska). Tyto větve
jsou dále štěpkovány pracovníky obce a není nutné tak často
vyvážet kontejnery do kompostárny v Nákle. Navíc si výslednou štěpku můžete odebrat v libovolném množství pro vlastní
potřebu (vhodné i do kompostérů). Zároveň Vás žádáme neodkládejte prosím do vyhrazeného prostoru větve, které obsahují trny (např. růže a akátovníky). Manipulace s nimi při
štěpkování je velmi obtížná a takový materiál patří rovnou do
kontejneru. Děkujeme.
Změna ordinační doby
MUDr. Andrea Adamcová oznamuje, že v měsíci srpnu nebude ordinovat na zdravotním středisku ve Střeni.

Vážní lístky - železo a papír
Obec Střeň žádá občany, kteří odevzdávají železo a papír do
sběru o předání vážních lístků na obecní úřad. Obec může
Vaše lístky uplatnit u obalové společnosti EKOKOM a zprostředkovaně tak snížit náklady na odpadové hospodářství.
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Dotace na vybavení JSDH Střeň
Obci Střeň byla přiznána dotace od Olomouckého kraje na
dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů o soubor
ochranných pracovních prostředků (zásahové obleky, kalhoty
práci ve vodě, opasky, vybavení pro pilaře - oblek, helma
a boty). Výše dotace činí 22 tis. Kč, spoluúčast obce - 5 tis. Kč.
- Obecní úřad -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA
ALKOHOL BELETRIE BĚŽKY BIOCHEMIE BITVA BLESK BUDÍK BURZA
CELNICE DOLAR DŽUDISTKA FIGURA FINÁLE FINTA HYPOTÉKA KABÁT
KAJUTA KRČMA LÉČEBNA MAGNET
MEDÚZA MUTACE NÁSTRAHA
OBÁLKA ODPAD OSIKA PUMPA RODINA ROHLÍK ROZUM SKLÁDAČKA
SLALOM SPALNIČKY SPOTŘEBA
STUŽKA ŠANCE TITUL UČEBNICE
VANILKA ZÁHON ZÁVODNICE ZELEŇ ŽEBŘÍK

TAJENKA
Užitečný hmyz přirovnávaný ke člověku. ...(tajenka)
J. A. Komenský:
Z včelařství naučil jsem se přírodu více
znáti a více milovati, než z mnoha knih
učených.
Albert Einstein:
Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají
lidem jen čtyři roky života. Žádné včely,
žádné opylování, žádné rostliny, žádná
zvířata, žádný člověk.
Další citáty o včelách…
Marie Terezie:
Užitečnost včelařství, v němž mnohý přičinlivý poddaný nalezl
čistý a jistý zdroj k zapravení dávek státu potřebných, pohnula
naši mateřskou starostlivost, abychom tomuto důležitému
odvětví hospodářskému věnovali zvláštní pozornost a podporu
a v našich zemích postupně je zvelebovali a šířili.
Vilém Mrštík:
Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti
postupně bude objevovat.
Wilhelm Bolsche:
Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší
jsou včely.
MUDr. Jana Hajdušková:
Musím se zmínit ještě o jednom včelím produktu, který není
jmenován v žádné literatuře, není o něm vydáno žádné učené
pojednání. Tento produkt je určen výhradně pro chovatele včel
a je jim odměnou za jejich snažení. Tímto produktem je krásný
pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, kterou chov
včel bezesporu je, pocit sounáležitosti s přírodou, láska
k včelám.
Zdroj: www.ekoserver.cz
Včelařský spolek v Nákle
Včelařský spolek v Nákle byl založen na podnět lékaře
Dr. Františka Stravy, Josefa Vrbky a Štěpána Navrátila dne
13. května 1906. Spolek měl tehdy název: Včelařský spolek
pro okres litovelský se sídlem v Nákle. Soustřeďovali se v něm
včelaři z celého okresu a ze sousedního Olomoucka. Stal se
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hned členem Zemského ústředního spolku včelařského
v Brně.
Činnost spolková byla hned zahájena odbornými přednáškami a založením odborné knihovny. Roku 1908 pořádal spolek
dvě přednášky ve Střeni a spolková knihovna byla rozmnožena o množství cenných knih včelařských. U příležitosti ovocnické výstavy v Nákle byla pořádána i výstavka včelařská, na
níž se vystavovaly úle, včelařské nářadí, medovina a medová
pečiva. Spolek koupil vařák na vosk a ruční lis na výrobu mezistěn. Členové spolku měli 181 včelstev a 258 úlů prázdných.
Rojů měli 65, medu sklizeno 879 kg, vosku 11 kg.
Valnou hromadou bylo schváleno zřízení pozorovací stanice
včelařské a jejím vedením byl tehdy pověřen pokladník Josef
Vrbka.
V květnu 1909 přednášel v Nákle Michal Brázdil z Přibic, při
čemž se konaly praktické ukázky v úlech na včelíně Josefa
Vrbky. Druhá Brázdilova přednáška se konala ve Střeni, kde
v zahradě Františka Konečného měla svá včelstva většina včelařů z Nákla. Dvě včelařské přednášky Karla Lýska se konaly
v Nákle a ve Střeni. Spolek měl tehdy 40 členů.
V roce 1910 se spolek snažil rozšiřovat včelí pastvu ve větší
míře než dosud a proto bylo koupeno několik set sazenic maliníku, které se rozdaly členům a žákům obecné školy. Bylo
pořádáno pět přednášek a demonstrován mikroskopický preparát na včelí nemoc Nosema apis, který si Josef Vrbka opatřil
od profesora Zandera z Německa.
V roce 1912 byly pořádány dvě přednášky, a to v Nákle a ve
Střeni, a jeden dvoudenní kurz šití slaměných rohoží a úlů.
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Spolek koupil lis na šití rohoží, jehly na rákos a jiné potřeby,
neboť nářadí spolkové se hojně používalo. Pozorovací stanice
měl spolek dvě, a to jednu v Nákle a druhou v Mezicích,
k nimž později přibyla třetí v Litovli.

Zdroj: kniha „Dějiny obce Nákla na Moravě“ Josef Vrbka 1940
- Dagmar Holániková -

PLÁN AKCÍ
Připravované kulturní, sportovní a společenské akce:

14. 9. 2018 - Letní kino

30. 6. 2018 - Hasičský sportovní den pro děti

22. 9. 2018 - Střeňské vinobraní

25. 8. 2018 - O pohár SDH Střeň (dětská hasičská soutěž)

9. 11. 2018 - Po stopách svatého Martina (ZŠ a MŠ Střeň)

24. 8. 2018 - Letní kino

8. 12. 2018 - Rozsvícení vánočního stromu

3. 9. 2018 - Zahájení nového školního roku

20. 12. 2018 - Vánoční besídka (ZŠ a MŠ Střeň)

7. 9. 2018 - Letní kino

- Obecní úřad -

INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI
Obec Střeň nabízí možnost inzerce v obecním zpravodaji. Zpravodaj vychází jednou za 2 měsíce v nákladu přibližně 250 kusů. Pro více informací kontaktujte
Obecní úřad Střeň. Tel. 585 386 835, mail: obec@stren.cz. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Při dvou inzercích za rok je třetí zdarma.
Dvanáctina strany
Osmina strany
Šestina strany

60,- Kč
90,- Kč
120,- Kč

Čtvrtina strany
Polovina strany
Celá strana

180,- Kč
360,- Kč
720,- Kč

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 13. 8. 2018
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Alena Zatloukalová, Adéla Stryková, Jaroslav Havlíček, Soňa Holingerová, Andrea Adamcová, Dagmar
Holániková.
Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková

Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo: MK ČR E 21502
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INZERCE

KOSMETIKA A PEDIKÚRA
Zdeňka Sigmundová
Střeň – zdravotní středisko
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
OD ŘÍJNA DO DUBNA je ideální doba pro aplikaci CHEMICKÉHO PEELINGU.
Prodej všech přípravků pro stálé klienty s 10% – 25% slevou
Kosmetické ošetření: studenti a senioři sleva 30 %, ostatní každé 10.oš.sleva 50 %

AKTUÁLNĚ:
BĚHEM ČERVNA začnu používat ke kosmetickému ošetření novou kosmetiku od firmy
GERMAINE DE CAPUCCINI (místo nynější Dr. Grandel)
a velmi oblíbené, pleťové slupovací

...a

ALGINÁTOVÉ MASKY

bude toho pro vás ještě mnohem více

S radostí vám můžu sdělit, že s úspěchem se u vás setkalo
OŠETŘENÍ ZAROSTLÉHO NEHTU POMOCÍ NEHTOVÉHO ROVNÁTKA
trvalá na řasy neboli LASH LIFTING a LASH BOTOX, což doporučuji zvláště nyní,
v letních měsících, kdy chceme na dovolené vypadat pěkně a netrávit přitom u zrcadla
příliš mnoho času

TĚŠÍM SE NA VÁS !
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