OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
Vychází jednou za dva měsíce

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM
Rok 2018 je z hlediska komunální politiky rokem volebním a prakticky i tedy
rokem zúčtování či hodnocení. Zastupitelstvo obce vám občanům předkládá výčet
projektů a aktivit, které se podařilo v končícím volebním období zrealizovat.
 Ozdravný pobyt pro děti ze ZŠ Střeň
2015
na Švagrově
 Revitalizace návsi a veřejných pro Dokončení
Programu rozvoje obce
stranství (chodník od KD ke škole)
Střeň na roky 2016 - 2024
 Místo pro přecházení před Obecním
 Instalace rotačního bubnového síta na
úřadem
ČOV
 Optické komunikační sítě pro internet
 Pasportizace
veřejného osvětlení,
(první fáze zatrubkování)
místních
komunikací,
dopravního zna Výměna
vchodových dveří, oken
čení a chodníků
a části podlah na obecních bytech
 Výměna
přímotopů a sporáků na 2017
obecních bytech
 Obnovení fasády obecních bytů na
 Dokončení výměny svítidel stávajícího
Trávníku
veřejného osvětlení
 Vybudování přístřešku na autobusové
 Nové veřejné osvětlení ve stavební
zastávce u Šléglového
zóně
 Zateplení a nová fasáda objektu zdra Výsadba aleje třešní v části Páže
votního střediska, rekuperační odvě 1. etapa čištění a monitoringu dešťové
trávání
kanalizace
 Digitální povodňový plán a varovný
 Nákup budovy bývalého nádraží
a výstražný systém před povodněmi
 Nákup zahradní techniky (traktor, se(bezdrátový rozhlas a hladinoměr na
kačka, křovinořez)
Moravě)
 Nákup keramické pece
 Výměna vchodových dveří a oken kulturního domu
2016
 Vybudování kamerového systému
 Komplexní úprava veřejného prostranství obce Střeň (stavební a vegetační  Kompostéry do domácností, štěpkovač
úpravy - výměna plotů u školy, rekonstrukce pomníku Rudé armády, výsad-  Oprava (výměna) hrázové propusti
u fotbalového hřiště
by zeleně na vybraných místech obce)
 Rekonstrukce
místností zdravotního  3. etapa čištění a monitoringu dešťové
kanalizace
střediska (zateplení stropu, no Studie možného řešení využití prostor
vé podlahy, vybavení ordinace)
za kulturním domem
 Nákup nového hasičského dopravního
 Nákup pozemku pro novou zónu výautomobilu pro JSDH a SDH
stavby RD
 Oprava kříže u Navrátilového
 Dopravní značení u školy
 Obnova svítidel veřejného osvětlení
 Digitalizace kronik
k Moravě
 Datový spoj mezi školou a obecním
 2. etapa čištění a monitoringu dešťové
úřadem
kanalizace
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Letošní léto je teplejší a daleko sušší než si
nejspíš všichni historicky pamatujeme. Těžko
odhadovat, jak to bude s vývojem klimatu
dál, ale že je všeobecný nedostatek vláhy, je
jasné. Dotýká se to každého z nás a šetření
s vodou je na místě i v naší oblasti lužních
lesů. Aktivita občanů v podobě sbírání dešťové vody do nádob je všeobecně chvályhodná
a má pozitivní význam při hospodaření s vodou.
Sucho má svá velká negativa, ale pro Střeňáky i jedno malé pozitivum - sezóna takřka
bez komárů. Aktuálně se komáři líhnou jen
z míst vyústění dešťové kanalizace. Ta se snažíme trvale monitorovat a larvy hubit. Menší
množství obtěžujících komárů si pěstují na
zahradách přímo sami občané, když nechají
dlouhodobě stát vodu ve venkovním prostředí v jakékoli nádobě (např. sud, kbelík, stará
pneumatika...). Komár pisklavý (Culex pipiens) naklade vajíčka zpravidla na vodní hladinu a potom je na každém jednotlivci, jestli
nechá komára vylíhnout anebo vodu včas
spotřebuje. Až Vás bude v noci nějaký ten
komár pisklavý přivádět k šílenství, vzpomeňte si na to.
Prozatím úspěšně probíhá stavba chodníku
od hasičské zbrojnice po železniční zastávku.
Dílo by mělo být předáno do konce září. Své
případné dotazy k akci směřujte přímo na
starostu obce (tel. 723 766 522).
K realizaci se blíží komplexní změna dopravního značení na místních komunikacích. Cílem připravovaného opatření (zóna 30
s předností zprava) je zklidnění dopravy
v místech, kde se často vyskytují chodci ve
vozovce (děti, maminky s kočárky, senioři na
procházkách apod.). Při zavádění uvedeného
opatření máme předjednanou podporu
(dohled) ze strany Obecní policie Štěpánov.
Školáci a jejich rodiče už chtě-nechtě přemýšlejí nad blížícím se koncem prázdnin
a nástupem do školy. Pro školáky tak mám
následující vzkaz: Snažte se brát všechno jako
příležitost a investujte do sebe a svého vzdělání. A nezapomínejte, pro všechny ty možnosti a povinnosti které máte, dělat a rozvíjet
se v tom, co Vás opravdu baví a co máte rádi.
V životě pak můžete patřit mezi ty šťastlivce,
které jejich práce živí i baví .
- Jiří Nevima, starosta -
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Výkup pozemků pod a v okolí zdravotního střediska
Nasvícení kapličky, kříže a pomníku

2018
 Nový web obce Střeň – oceněn 1. místem v krajském kole
 Výsadba obecní vinice
 Nákup pozemku v okolí budovy bývalého nádraží
 Projektová dokumentace a příprava na přístavbu a rekonstrukci školy
 Projektová dokumentace a příprava na rekonstrukci budovy
bývalého nádraží
 Projektová dokumentace a příprava nové zóny pro výstavbu
rodinných domů
 4. etapa čištění a monitoringu dešťové kanalizace (realizuje
se)
 Chodník od obecního úřadu k vlakové zastávce (realizuje se)
 Oprava balkónu kulturního domu (realizuje se)
 Optické komunikační sítě pro internet (druhá fáze zatrubkování - realizuje se)
 Nádoby na třídění plastů a papírů do domácností (projekt
schválen, proběhne výběrové řízení)
 Změna dopravního značení na místních komunikacích - Zóna
30 (realizace v září 2018)
Další aktivity v uvedeném období
 Projekt monitorování komářích líhnišť (následné hubení
larev komárů), v ČR ojedinělý projekt
 Rozšíření sítě sběrných nádob na tříděný odpad
 Dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň
 Veřejně prospěšné práce – zaměstnání pro občany a spousta odvedené práce v obci
 Spolupráce s Obecní policií Štěpánov
 Pracovník prevence kriminality
 Instalace zabezpečovacích zařízení na obecní objekty











Komárfest 2015 a 2017
Ukliďme Česko (jarní úklidy obce s dobrovolníky)
Letní a zimní kino
Rozsvěcování vánočního stromu
Divadelní představení
Vánoční koncert
Oslava 300 let výročí kapličky
Podpora obecních spolků
Charitativní sbírky (Diakonie Broumov, Charita Šternberk)

Rozvojové projekty a aktivity na další období
 Půdní vestavba a rekonstrukce základní a mateřské školy
 Oprava střechy nad částí KD, nová klubovna pro zájmovou
činnost
 Změna územního plánu
 Nová zóna pro výstavbu RD
 Oprava druhé hrázové propusti
 Rekonstrukce budovy bývalého nádraží – bytové jednotky
 Chodník ke zdravotnímu středisku
 Realizace úprav prostor za KD dle studie
 Obnova výsadby v obci i v okolí
 Rekonstrukce místnosti pro spolkovou činnost (zasedací
místnost OÚ)
 Příprava, instalace a zprovoznění 1. etapy internetové optické sítě
 Bezpečnostní dopravní prvky na místních komunikacích
 Další kroky ke snižování množství komunálního odpadu
a udržení minimálních nákladů na odpadové hospodářství
 Další aktivity dle dotačních možností
Zastupitelstvo obce děkuje občanům za spolupráci a za důvěru v končícím volebním období. Poděkování zároveň náleží
i všem členům obecních výborů.
- zastupitelstvo obce -

SBÍRKA ŠATSTVA A DALŠÍCH VĚCÍ PRO CHARITU
I v letošním roce pořádá Charita
Šternberk ve spolupráci s firmou DIMATEX CS, s.r.o. sbírku použitého textilu, obuvi a hraček.
Vytříděné oděvy a obuv, které jsou vhodné k dalšímu použití, poskytuje firma DIMATEX 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 získáváme
přesně to oblečení, kterého máme nedostatek.
Samotný sběr použitého textilu bude probíhat obdobně, jak
jste zvyklí z minulých let. V obci Střeň proběhne sbírka ve
dnech 13. a 20. října 2018 (vždy sobota) od 9:00 do 10:00
u vstupu do kulturního domu. Věci je nejlepší připravit zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily trans-

portem. 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 -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Vážení rodiče, přátelé, spoluobčané,
přeji Vám krásné a prosluněné léto, které si letos rozhodně
užíváme. Doufám, že jste si odpočinuli a že bylo pro Vás plné
radosti a smíchu.
Od posledního zpravodaje uplynuly dva měsíce, ve kterých
škola utichla a dopřála nám trochu odpočinku. Děti měly za-
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sloužené prázdniny a pracovníci dlouho očekávanou dovolenou.
Závěr školního roku bývá vždy náročný a uspěchaný pro
všechny zúčastněné. Naše děti a žáci zvládli dva výlety – jeden do ZOO v Ostravě, druhý na bobovou dráhu v Hrubé Vodě. Myslím, že si to děti užily a že byly spokojené. Žáci školy
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také navštívili olomouckou knihovnu a zúčastnili se Dne policie v Litovli. Obě akce se moc vydařily.
Do MŠ zavítal klaun, který děti před odchodem na prázdniny
rozveselil a vykouzlil jim úsměvy na jejich tvářičkách. Slavnostně jsme pasovali předškoláky na školáky a při té příležitosti děti zůstaly ve školce přes noc. To vždy bývá velké dobrodružství.
29. června jsme se rozloučili se školáky. Ti si domů odnesli
krásná vysvědčení, ocenění jejich práce za celý školní rok.
Jistě si zasloužili velkou odměnu.
Nyní se nám všem prázdniny krátí. Nám i Vám začínají starosti s přípravami na nový školní rok. Ten společně zahájíme
3. září. V 8 hodin se „otevřou brány školy“ a my plní očekávání
zahájíme další etapu práce. Věříme, že pro děti i pro nás bude

úspěšná, plná radosti a pohody a že ji hravě zvládneme. Abychom dětem trochu zpříjemnili první den desetiměsíčního
maratonu, promítneme jim v KD pohádku. Snad jim to nástup
do školy a do školky trochu usnadní. MŠ bude v provozu již
poslední týden v srpnu, tak to pro některé děti nebude tak
těžké.
V září nás pak ještě čeká praktický kurz první pomoci ve spolupráci s olomouckými záchranáři. Moc se na něj těšíme.
Tak doufám, že Vám i nám ten školní rok začne dobře a že
budeme všichni spokojení. Do konce prázdnin Vám přeji hodně sluníčka a také hodně deště, na který všichni čekáme. Užijte si krásný zbytek dovolené a dočerpejte síly.
Těším se na Vás v příštím školním roce.
- Mgr. Miloslava Ťoupalíková -

TJ STŘEŇ
O nedělích se nedělá, na fotbal se pospíchá…

NE

30.09.

15:30

SK Slatinice "B" - TJ Střeň

Pouze jednu sobotu, odložíme robotu…

NE

07.10.

15:00

TJ Střeň - Sokol Velký Újezd

Tak a je to zase tady. Nový soutěžní ročník fotbalových klání
2018/2019 začíná. V naší čtvrté třídě se představíme i se staronovými soupeři a pevně věřím, že bude na co koukat. Přijďte nás opět povzbudit, protože bez fanouškovského ducha se
opravdu hrát nedá. Vaši přízeň se budeme snažit opětovat
snaživým a bojovným výkonem a o pěkné akce a hlavně góly
určitě nebude nouze.

SO

13.10.

15:00

FK Horní Loděnice - TJ Střeň

NE

21.10.

VOLNO

NE

28.10.

14:30

TJ Střeň - Sokol Velký Týnec "B"

2019
SO

13.04.

15:30

Sokol Velký Újezd - TJ Střeň

NE

21.04.

15:00

TJ Střeň - Sokol Příkazy "B"

Takže díky moc za přízeň a nechť Vám každonedělní „zelená
je tráva“ při domácích utkáních dodá nejen sportovní dobrou
náladu!

SO

27.04.

16:00

Sokol Těšetice - TJ Střeň

NE

05.05.

15:00

TJ Střeň - TJ Tršice

SO

11.05.

16:30

FC Drahlov - TJ Střeň

NE

19.05.

15:00

TJ Střeň - Sokol Vilémov

NE

26.05.

14:30

FK Odrlice - TJ Střeň

NE

02.06.

15:00

TJ Střeň - SK Slatinice

NE

09.06.

17:00

Sokol Velký Újezd - TJ Střeň

SO

15.06.

16:00

TJ Střeň - FK Horní Loděnice

- Jarda „doktor“ Havlíček, předseda TJ Střeň, z.s. NE

19.08.

16:30

Sokol Příkazy "B" - TJ Střeň

NE

26.08.

15:00

TJ Střeň - Sokol Těšetice

NE

02.09.

16:00

TJ Tršice - TJ Střeň

NE

09.09.

15:00

TJ Střeň - FC Drahlov

NE

16.09.

15:00

Sokol Vilémov - TJ Střeň

NE

23.09.

15:00

TJ Střeň - FK Odrlice
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Další informace naleznete na www.tjstren.cz.
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SDH STŘEŇ
V letošním roce se naši mladí hasiči účastnili již několika
závodů. V celoroční soutěži hry Olomoucké ligy nám ze sedmi
soutěží chybí ještě dva závody. V neděli 2. 9. se konají závody
v Nové Hradečné a 9. 9. v obci Drahlov.

požární všestrannosti (zkratka ZPV). Tento závod se běží po
trase 3 km a po celé trase je šest stanovišť, kde se plní disciplíny (střelba ze vzduchovky, zdravověda, základní topografické a grafické značky, uzlování, požární ochrana, překonání
vodorovného lana). Tak jim držte pěsti. Letos se pořádá
13. října v Horce nad Moravou. Trasa není mimo soutěžících
nikomu jinému zpřístupněna, aby měly děti všechny stejné
podmínky ve volném běhu. Ale je možné je povzbudit na startu a v cíli. Pokud splní tuhle první část hry, mohou se během
následujícího roku účastnit soutěže hry Plamen. Nyní se musíme hodně připravovat.

Další závody, ale nyní již v pohárové soutěži, se konají v obci
Skrbeň a to 18. 8. Není to daleko. Kdo by chtěl, určitě se může
přijet podívat. Ale kam to budete mít nejblíže? No přece
k nám na Střeň za kulturní dům, kam Vás srdečně zveme na
pohárovou soutěž mladých hasičů, která se koná v sobotu
25. 8. 2018 od 10h. Samozřejmě občerstvení bude zajištěno.
Několik pohárových soutěží mají mladí hasiči za sebou.
A v některých byli moc úspěšní. V Mezicích získali krásné
1. a 2. místo. Další úspěch slavili v obci Těšetice, kde získali
nádherné 2. místo a následující týden získali na pohárové soutěži v Července pohár a medaile za 2. místo. Tímto jim jako
jejich vedoucí moc gratuluji a budeme bojovat dál!
Závěrečné vyhodnocení Ol. ligy se bude konat 23. 9. na Horním náměstí v Olomouci.
Tento rok naše malé hasiče bude čekat začátek nové celoroční soutěže, která se jmenuje Hra Plamen. Začíná Závodem
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Rodičům MH děkuji za podporu. S přátelským pozdravem
Irča D.
- Irena Drozdová -
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PLÁN AKCÍ
24. 8. 2018

Letní kino (Čertoviny)

13. 10. 2018

Sbírka šatstva a dalších věcí

25. 8. 2018

O pohár SDH Střeň (dětská hasičská soutěž)

20. 10. 2018

Sbírka šatstva a dalších věcí

3. 9. 2018

Zahájení školního roku

26. 10. 2018

Oslava výročí založení Československa

7. 9. 2018

Letní kino (Bezva ženská na krku)

13. 9. 2018

Zasedání zastupitelstva obce

14. 9. 2018

Letní kino (Po strništi bos)

22. 9. 2018

Střeňské vinobraní

9. 11. 2018
24. 11. 2018
8. 12. 2018
20. 12. 2018

Po stopách svatého Martina (ZŠ a MŠ Střeň)
Povídání o Iránu
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční besídka (ZŠ a MŠ Střeň)
- Obecní úřad -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA:
ANGREŠT ASFALT AUKCE BAKELIT BAŠTA
BOMBA BRUNETKA BŘÍZA BUKVICE CIFRA
CIHLA DEMONSTRANTKA DÍRKA DRDOL
EGOISTKA FOTOMODELKA FRIZÚRA HARMONOGRAM HLAVATKA HMOTA HOREČKA IKONA KOLAPS KOŽICH KRASLICE KYTICE LASER MNOŽINA NÁPIS NÁVRH OMÍTKA PROTOTYP PRŮPLAV PUMPA SILUETA
SPRINT STŘEDNÍK ŠKOLKA TYČKA ÚKRYT
ÚLEVA
Nekončící ... tajenka ... trápí Česko. V řekách ubývá voda, vysychají prameny a snižují se i zásoby
podzemních vod. Extrémní teploty zatěžují lidský
organismus a přírodu, zemědělci počítají s obrovskými ztrátami. Pamětníkům letošní tropické léto
připomíná rok 1947.
- Dagmar Holániková Tajenka:

INFORMACE Z OBCE
Sběr nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů v naší obci bude proveden
v pátek 12. října 2018 od 16.00 do 17.00 hod. před obecním
úřadem. Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky,
výbojky, štětce a nádoby se zbytky barev, ředidla, mořidla,
monočlánky všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií,
postřiky proti škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje,
olejové filtry, staré léky a léčiva, spreje, elektrospotřebiče
např. televizory, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, žehličky
a další.
Za kulturním domem bude přistaven také kontejner na stavební suť, kde je množství odevzdaného materiálu omezeno
na dva běžně naložené dvoukoláky pro domácnost. Veškeré
uvedené služby pro občany Střeně jsou hrazeny z poplatků za
odpady a na místě se neprovádí žádná úhrada.

Poplatky

Hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Střeň se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Střeň č. p. 19:


v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.



v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Pronájem kadeřnictví
Obec Střeň hledá nového provozovatele kadeřnictví (v budově zdravotního střediska). Podmínky nájmu jsou uvedeny
v přílohách záměru na webových stránkách obce (úřední
deska).

Dovolená - MUDr. Adamcová
Zdravotní středisko Náklo praktická lékařka MUDr. Andrea
Adamcová oznamuje, že v pátek 31. 8. 2018 nebude z důvodu
čerpání dovolené ordinovat. Zastupující lékařka MUDr. Romana Švecová, poliklinika Spea Olomouc, tel. 585 224 527,
727 838 050.

Poplatek za komunální odpad (popelnice) na II. pololetí roku
2018 je splatný do 30. 9. 2018. Platbu lze provést v hotovosti
na pokladně nebo na účet vedený u České spořitelny č. ú.
1801698319/0800, variabilní symbol 1340 a číslo popisné.

Zájezd SDH do Mutěnic

Poplatek za stočné za II. pololetí roku 2018 je splatný do
30. 9. 2018. Platbu lze provést v hotovosti na pokladně nebo
na účet vedený u České spořitelny č. ú. 1801698319/0800
variabilní symbol číslo popisné.

Vážní lístky ze sběru železa a papíru

Volby do zastupitelstva obce
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí
a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky na dny
5. a 6. října 2018.
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Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 13. 10. 2018
zájezd do Mutěnic na pochod vinohrady. Cena zájezdu je
200,-Kč. Info a přihlášení na tel. 722 637 058 (Roman Uvízl).
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.

Obecní kalendář pro rok 2019
Obec Střeň připravuje vydání stolního kalendáře pro rok
2019. Případné podklady (termíny, texty, fotografie, reklamu...) je nutno zaslat na obec@stren.cz do 30. 9. 2018.
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Kočky v obci
Obec Střeň informuje majitele koček o riziku přemnožení
těchto zvířat v naší vesnici v souvislosti s nezodpovědným
chováním samotných chovatelů, respektive s nelegálním přivážením opuštěných koček do obce. Zodpovědný majitel nechá své kočky kastrovat a předejde tak prakticky neřešitelnému problému a špatným vztahům se sousedy! Na zanedbání
chovatelských povinností pamatuje také Zákon na ochranu
zvířat proti týrání. Občané, kteří se stanou svědky nelegálního
přivážení koček do naší obce, nechť celou záležitost oznámí na
Obecní úřad, popř. na Policii ČR.
S konkrétními problémy může pomoct majitelům koček
např. sdružení Pomocné ruce Olomouc z.s. (Mgr. Kateřina

Sklenářová, Ph.D., email: pomocne.ruce@seznam.cz, tel. 723
086 383). Na oplátku lze přispět finančním darem nebo materiální pomocí (více na https://pomocne-ruce.cz/).

Nové kontejnery na sklo
Pro odložení vytříděného čirého i barevného skla můžete
využít nové kontejnery, které najdete za Obecním úřadem.

Poděkování
Koncem července 2018 ukončila své působení na Obecním
úřadě ve Střeni administrativní pracovnice paní Miloslava
Nakashima. Za odvedenou práci pro obec jí tímto děkujeme
a přejeme v novém zaměstnání mnoho úspěchů. Na její pozici
nastoupila paní Monika Kelarová.
- Obecní úřad -

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 15. 10. 2018
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Miloslava Ťoupalíková, Jaroslav Havlíček, 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
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číslo:
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číslo:
E 21502
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