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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

PODZIM JE TADY
Počasí nám dává jasně najevo, že je tady podzim. Citelně se ochladilo a listnaté
stromy se postupně zbavují své krásné barevné výzdoby. V domácnostech začínáme intenzivně topit a myšlenkami se pomalu připravujeme na zimu.
Topíte v kotli, nebo někoho takového
znáte? Dovolujeme si k vydání zpravodaje připojit vydání komiksu se Smokemanem, který ví, jak správně topit
a nebojí se vám to říct. Komiks poskytuje cenné rady všem, kteří topí v kotlech.
Dozvíte se, jak správně přikládat, jak co
nejefektivněji využívat energie, jaké
výhody přináší moderní kotel nebo na
co si dát pozor při provozu. Smokeman
je dílem zkušebny Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava. Jeho životním posláním je zmenšovat kouř
z komínů a napomáhat čistotě ovzduší.
Aktuálně byla dokončena největší investiční akce obce v roce 2018 - chodník
od obecního úřadu po železniční zastávku. Realizace trvala o něco déle než
jsme původně plánovali a touto cestou
bych chtěl občanům poděkovat za trpělivost a spolupráci. Přínos této stavby
v oblasti bezpečnosti dopravy je neoddiskutovatelný. Na druhou stranu nás
čeká soustavná údržba chodníku a přiléhajících prostranství. Předem děkujeme
všem občanům, kteří budou obci s touto
údržbou pomáhat. Vždyť jen odklizení
sněhu na stávající délce chodníku zabere spoustu času, vynaložené práce
a prostředků.
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Dalším tématem, které si zasloužilo
v poslední době pozornost občanů,
je změna dopravního značení (ZÓNA 30,
přednost zprava). Uvedené opatření
bylo zavedeno na základě požadavků
občanů bydlících v předmětných lokalitách. Hlavním cílem je zklidnění dopravní situace - zpomalení řidičů v částech
obce, kde se na komunikaci pohybují
chodci (např. děti, senioři, maminky
s kočárky). Změna byla dlouhodobě projednávána zastupitelstvem obce spolu
s odborníky v oblasti dopravy (Policie ČR
- Dopravní inspektorát Olomouc, Obecní
policie Štěpánov, Magistrát města Olomouce - Odbor koncepce a rozvoje oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství, Odbor dopravy MěÚ Litovel) a výsledkem je instalované dopravní značení.
Řidiči si musí zvyknout nejen na snížení rychlosti, ale zejména na PŘEDNOST
ZPRAVA, která platí na místech, kde byly
odstraněny značky - dej přednost v jízdě
a hlavní silnice. Přednost zprava je dalším opatřením ke snížení rychlosti na
místních komunikacích. Prosíme občany
o zvýšenou opatrnost při provozu na
komunikacích s novým dopravním značením. Zažití uvedeného značení bude
jistě nějakou dobu trvat a zejména
přednost zprava řidiči často zpočátku
nerespektují. Přistupujte prosím k uvedené situaci s respektem a opatrností.
Příklady z jiných obcí a okrajových částí
měst ukazují, že z hlediska dlouhodobého se změna projeví na dopravní situaci
pozitivně. Průběžné monitorování dopravní situace bude zajišťovat Obecní
policie Štěpánov a Policie ČR.
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o záměru pronájmu kadeřnictví
v budově zdravotního střediska. Novým
provozovatelem kadeřnictví je Zdeňka
Dokoupilová ze Střeně. Provozovna bude otevřena od listopadu a již teď se
můžete objednávat na tel. 702 641 559.
Obec Střeň zároveň děkuje dosavadní
provozovatelce kadeřnictví paní Monice

V letošním roce si připomínáme sto let od
založení Československé republiky. Společný
stát Čechů a Slováků vznikl za složitých podmínek, na které bychom neměli zapomínat. Místní
pamětníci této doby již nejsou mezi námi a tak
čerpáme zejména z knihy Historie obce Střeně,
jejíž aktualizované druhé vydání se připravuje
u příležitosti výročí první zmínky o obci (1249 2019).
Konec války si tehdy naše obec připomněla
vysazením lip svobody u kapličky (3. 11. 1918)
a v následujícím roce byl mezi ně postaven pomník padlým (odhalen 17. 8. 1919). Svoboda
našeho národa byla těžce vykoupena. Ze sta
narukovaných střeňských mužů jich padlo či
zemřelo na následky války hrozivých jednadvacet. Zároveň je vhodné si připomenout i zásluhy
tehdejších českých politických představitelů
v čele T. G. Masarykem. V tomto kontextu se
zdá být dnešní politické dění takřka malicherné.
Zjednodušeným pohledem z tehdy rozbitého
Rakouska – Uherska vzniklo hned několik suverénních států, které se postupem času většinou
integrovaly do útvaru zvaného Evropská unie.
EU je oficiálně politická a ekonomická unie,
která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě
(přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému
rozvoji planety, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv a k dodržování a rozvoji mezinárodního práva). Je na svobodném posouzení každého z nás, jak tato instituce funguje.
Přínos Evropské unie reálně pocítili
v posledních letech i občané Střeně v podobě
finanční podpory hned u několika realizovaných
projektů. Posledním z nich je projekt s názvem
Chodník od obecního úřadu po železniční zastávku, který je administrován přes organizaci
MAS Moravská cesta, z. s., jejímž je Obec Střeň
dlouholetým členem.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na oslavu
výročí republiky, která bude zahájena v pátek
26. října 2018 od 17:30 u pomníku 1. a 2. světové války a bude pokračovat lampiónovým průvodem k vlakové zastávce, kde společně vysadíme Strom svobody (lípu srdčitou darovanou
Nadací partnerství v rámci kampaně Stromy
svobody 1918 - 2018). Následovat bude ohňostroj u Obecního úřadu a promítání tematického filmu Veliké bourání (1918). Po celou dobu
nás bude doprovázet dechová hudba Nákelanka
a slavnostní čestná stráž Sokola Hodolany. Přijměte tedy prosím pozvání Obce Střeň.

- Jiří Nevima, starosta -
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Spurné za její dlouhodobé a kvalitně poskytované služby ve
prospěch občanů Střeně.
V souvislosti s výpovědí nájmu prostor pohostinství ze strany stávajícího provozovatele, vyhlásila Obec Střeň záměr pronájmu uvedených prostor. Podrobnosti záměru (podmínky
nájmu pohostinství) jsou zveřejněny na úřední desce.
Aktuálně je na obci připravováno vydání obecního stolního
kalendáře na rok 2019. Prodej kalendářů bude zahájen u příležitosti rozsvícení vánočního stromu, které proběhne 8. prosince 2018.
Připomínáme občanům možnost odběru dřevěné štěpky
v prostoru u zdravotního střediska a za kopcem na Trávníku.
Nabízený materiál je produktem štěpkování větví, které občané průběžně odkládají do uvedených prostor a je vhodný jako
mulč ke stromkům případně vysušený k topení. Pokud provozujete kompostér, můžete malým množstvím štěpky obohatit
kompost o uhlíkaté látky.
Obec Střeň obnovila rozpadlé dřevěné posezení za hrází
u lesní cesty směrem na Litovel (odpočívka pro turisty a cykloturisty). Jako základní materiál bylo použito dřevo ze smrků
od kapličky. Pokácené smrky tak budou sloužit několik let
všem kolemjdoucím a kolemjedoucím. Celé posezení navrhli,
vyrobili a na místě sestavili Radek Kainar a Pavel Šlégl, za což
jim patří velké poděkování.
Poděkování patří také všem, kteří se aktivně podíleli na charitativní sbírce použitého textilu a obuvi pro potřebné. Výsledkem je několik desítek pytlů materiálu, které rozdá Charita

Šternberk ve spolupráci s firmou DIMATEX CS, s.r.o.. Je vidět,
že ve Střeni žije spousta občanů, kteří jsou ochotni nezištně
a se srdcem na dlani pomáhat druhým.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na ustavující zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2018
od 19:00. Zároveň žádám občany o aktivní průběžnou komunikaci se zastupiteli obce, ať už formou osobních setkávání při
různých příležitostech, nebo také účastí občanů na zasedání
zastupitelstva obce. Přímá zpětná vazba s Vámi je pro práci
zastupitelstva nenahraditelná.
- Jiří Nevima, starosta -

KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2018
Ve středu 10. října 2018 proběhlo v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Střeni slavnostní vyhodnocení tradiční
obecní soutěže Krásnější Střeň. Sedmý ročník měla po organizační stránce na starost zejména trojice hodnotitelů - Blanka
Turečková, Gabriela Kubíčková a Jitka Nevimová. Komise pracovala na hodnocení od května do září a rozhodla se udělit
jménem obce celkem 28 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 a tentokrát se rozhodla ocenit následující kategorie: Truhlíky a okna, Předzahrádky, Zeleň, Obecní truhlíky,
Dobrý nápad.
Prezentaci s výsledky soutěže a související fotografie naleznete na webových stránkách obce.
Děkujeme všem občanům, kteří pomáhají zkrášlovat obec
květinovou výzdobou a těšíme se na další ročník soutěže spojený s novými nápady. Zároveň děkujeme obecní zahradnici

Zdeně Bursové a dalším zaměstnancům obce za krásnou výzdobu obecních prostor v průběhu roku 2018.
Zahrádkářům zdar...
- Jiří Nevima, starosta -

Výsledné pořadí
Truhlíky a okna

Předzahrádky

1. Gatěkovi, č. p. 29

1. Večeřovi, č. p. 94

2. Gargelovi, č. p. 176

2. Hladišovi, č. p. 161

3. Káňovi, č. p. 178/3

3. Havlíčkovi, č. p. 98

4. Lónovi, č. p. 158

4. Kovářovi, č. p. 89

5. Sedláčkovi, č. p. 18

5. Uvízlovi, č. p. 177/1

6. Červínkovi, č. p. 78

6. Dohnalovi, č. p. 7

7. Sekaninovi, č. p. 172

7. Olšanská I., č. p. 177/4

8. Koutňákovi, č. p. 66

8. Blažkovi, č. p. 131

9. Ventrubovi, č. p. 128

Zeleň

10. Uvízlovi, č. p. 120

1. Weiserovi, č. p. 194

Obecní truhlíky

2. Pinkavovi, č. p. 48

1. Večeřovi, č. p. 186

3. Večeřovi, č. p. 186

2. Žatkovi, č. p. 2

4. Šléglovi, č. p. 187

3. Hanák M., Hubálová B., č. p. 31 5. Dokoupilovi, č. p. 116
Dobrý nápad

6. Kučerovi, č. p. 150

Sáblíková B., č. p. 168
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ZŠ A MŠ STŘEŇ
Oslavy lesa na Floře
Dne 5. 10. 2018 se děti z naší základní školy vypravily na
výlet do Olomouce. Naším cílem bylo Výstaviště Flora, kde
probíhala akce „Oslavy lesa na Floře“. Cílem akce bylo zábavnou formou poukázat na význam a nepřeberné množství
funkcí a rolí, které „zelené plíce modré planety Země“ lidem
nezištně poskytují.

Hned po příchodu se děti rozdělily do dvou skupin - 1. a 2.
ročník a 3. – 5. ročník. Každá skupina dostala účastnický list,
na který sbírala razítka z různých stanovišť. Děti si vyzkoušely
kvízy a hry s lesnickou tematikou, seznámily se s prací lesníků
a vlastníků lesa. Dozvěděly se, kde se daří buku a dubu, kde
naopak jedli nebo smrku, proč přibývá listnatých dřevin na
úkor jehličnatých, nebo že kácením stromů začíná obnova
nového lesa. Viděly práci uměleckého řezbáře a živá zvířata.
Vyzkoušely si rýžování drahokamů, ověřily si znalosti o dřevinách, rostlinách a lesní zvěři, kterou stopovaly.
Vše bylo zakončeno v 11:30 hod. slavnostním troubením.
Byly také vylosovány tři školy, které získaly krmítko. Nechyběli jsme mezi nimi. 
- Mgr. Martina Podolová Mateřská škola
Po prázdninovém odmlčení jsme tu opět zpátky
s informacemi z naší školky. Nový školní rok jsme s dětmi zahájili v pondělí 3. 9. 2018, kdy nás čekalo promítání kreslené
pohádky „Velká oříšková loupež 2“ v sále kulturního domu.

Po nějaké době zadaptování nových i některých staronových dětí k nám do školky zavítalo loutkové divadlo
s pohádkou „Skřítek Vítek a mlsné autíčko“. Vypravěč pohádek, pan Dan Taraba, byl opět úžasný. Pohádka byla vtipná
a také velmi poučná. Děti byly do příběhu pohádky samozřejmě zapojené. Dostávaly různé otázky, na které mnohdy legračně odpovídaly, naučily se písničku z pohádky, tančily
a hlavně se neuvěřitelně bavily celé představení. Už teď se
těšíme na další pohádku .
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Od října byla v MŠ zahájena příprava předškoláků na vstup
do 1. třídy ZŠ (u dětí tzv. kroužek předškoláků), kde se s dětmi
každé úterý zaměřujeme na všechny oblasti.
V týdnu od 15. 10. do 19. 10. bude ve školce probíhat
„Vitamínový týden“, kdy nás čeká poznávání různých druhů
ovoce a zeleniny. Budeme využívat smysly – zrak, hmat, čich

a chuť. Samozřejmě nás nemine hostina – jeden den ovocná,
následující den zeleninová ochutnávka. Možná si s dětmi namixujeme i nějaký ten nápoj. Vitamínový týden završíme
v pátek „Bramboriádou“, ke které neodmyslitelně patří nějaké vyrábění nebo závody s bramborami.
- Adéla Stryková, DiS.-

SDH STŘEŇ
Mladí hasiči si dne 23. 9. 2018 převzali na Horním Náměstí
ocenění v celoroční soutěži Ol. ligy. Družstvo Střeň A získalo
nádherné 16. místo a Střeň B 21. místo. Obě místa jsou moc
pěkná. Celkově se na tuto soutěž přihlásilo 42 družstev. Někteří to vzdali hned na začátku, ale do konce se probojovalo
31 družstev. Naše umístění nás moc potěšilo. Tohoto závodu
se účastnili hasiči: Kristýnka Staroštíková, Vlastík Drozd, Eliška
Nevimová, Adélka Rotterová, Eliška Čecháková, Lukášek Veče-
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řa, Adámek Frank, Ondrášek Podškupka, Emička Lipovská,
Elenka Podškupková, Nellka Drlíková, Pavlík Šlégl.
Další velká hasičská akce, na kterou jsme se připravovali,
byla již v minulém čísle zmiňovaná. Závod Požární Všestrannosti – ZPV, který se uskutečnil 13. 10. 2018 v Horce nad Mo-
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ravou. Děti se připravovaly 5 týdnů, na tréninky chodily
2x týdně a jejich příprava se vyplatila. Mladších hasičů se na
závodu účastnilo 40 družstev. Naši hasiči běželi ve dvou hlíd-

Nejlepší hlídka v tomto závodě měla čas 25 min a nejslabší
43 min. Za mě mají všechny hlídky obdiv a moje zlatíčka velkou gratulaci. Tímto započala nová hra Plamen ročníku
2018/19. Díky splnění ZPV se děti v příštím roce poperou
s novými typy závodů a to jsou: POŽÁRNÍ ÚTOK
S PŘEKÁŽKAMI CTIF, ŠTAFETA 4x 60 m, ŠTAFETA POŽÁRNÍCH
DVOJIC A BĚH NA 60 m S PŘEKÁŽKAMI. Takže přes zimu mají
mladí hasiči co dělat, aby i tyto soutěže natrénovali.
Již nyní vím, že bude velká potřeba trénovat, ale mnohdy
bude i potřeba jak mužů hasičů z naší obce, které poprosím
o spolupráci při chystání překážek na nové soutěže, tak i rodiče, kteří mnozí už letos hodně pomáhali. Tato práce s dětmi
je náročná, ale mě osobně naplňuje vědomí, že děti to baví
a jsou spokojeny. Nicméně přiznám, že nějaká pomoc by určitě nevadila, o to lepší a plnohodnotnější by mohly být tréninky.

kách. První hlídka Střeň A: Vlastik Drozd, Pája Šlégl, Eliška Čecháková, Kristýnka Staroštíková a Lukášek Večeřa. Druhá hlídka Střeň B: Emička Lipovská, Adámek Frank, Ondrášek Podškupka, Adélka Rotterová a Elenka Podškupková. Každá hlídka
musela uběhnout 2,5km. Po trase plnili úkoly. 1. disciplína:
střelba ze vzduchovky, 2. disciplína: topografie – značky na
mapě a orientace s buzolou, 3. disciplína: uzly, 4. disciplína:
první pomoc – zraněná ruka, noha, přeprava zraněného,
5. disciplína: požární ochrana = hasební látky, co čím hasíme
a rozpoznání značek požární techniky, 6. disciplína: ručkování
po vodorovném laně – délka 3 m – všichni zvládli. Po celou
dobu nesměly hlídky promluvit, pouze při vyzvání.




A jak dopadly?
Střeň B na krásném 15. místě s uběhnutým časem
33 min. a 43 s.
Střeň A na 9. místě s časem 28 min. a 46 s.
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Tímto vyzývám možnost podílet se na tréninku, zábavě
a úspěchu dětí. Kdo má chuť podělit se o funkci vedoucí, pomocná vedoucí, je možno přijít ke mně osobně na Střeň
177/3, nebo na trénink, který je každý pátek od 16 do 18 h.
A co je potřeba – úsměv a dobrá nálada, věk nad 18 roků
a chtít dělat radost dětem. A o to tady jde.
Poslední informace - od 5. října byla možnost se přihlásit do
kroužku mladého hasiče. Tímto mezi námi vítám Štěpánku
Rotterovou, Elišku Pyšnou, Lukáška Staroštíka, Filípka Sedláčka a Miloška Sedláčka. Pokud by měl ještě někdo zájem a nestihl 1. hodinu v kroužku, tak nevadí. Pokud budete mít zájem, tak děti od 5ti let mohou rodiče dovést kdykoliv na trénink, nebo si vzít přihlášku ve škole u paní učitelky Aleny Zatloukalové, nebo u paní Zuzany Frankové. Taky je možnost
napsat na email IaSaV@seznam.cz.
Přeji všem krásný podzim.
- Irena Drozdová-
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ROZHOVOR S ALOISEM FIALOU
Novinkou v obecním zpravodaji je rozhovor s občanem
Střeně, který má chuť se s ostatními občany podělit o své
koníčky či záliby, úspěchy v nich a celkově náhled na život
v naší obci. Poprvé jsme se rozhodli oslovit pana Aloise Fialu, jehož zálibou a koníčkem je chov holubů.
Co Vás k chovatelství holubů přivedlo?
Otec mého spolužáka měl poštovní holuby a závodil s nimi,
takže asi v osmi letech jsem doma přednesl svoji prosbu a po
dlouhém přemlouvání a i slzičkách jsem rodiče obměkčil a stal
se ze mě hrdý chovatel.
Jak dlouho holuby chováte?
Jako kluk deset let, pak po návratu z vojny byly trošku jiné
starosti. Můj další život se točil hlavně kolem podnikání
v rybařině, ale pořád byla ve mně ta holubářská dušička a dal
jsem si předsevzetí, až si koupím dům, pořídím si i holuby,
a to se taky stalo v loni na podzim.

Co je k chovu holubů potřeba?
Pokud chceme mít jen pár holubů pro radost, stačí i sloupový holubník, jak jej známe z hodně filmů, pokud ovšem hodláme soutěžit, tam to začíná být trošku složitější. Je potřeba mít
holubník s několika odděleními a tam už je potřeba konzultace se zkušeným chovatelem.
Jak starý je tento koníček?
Holub byl domestikován z holuba skalního tak jako ostatní
domácí zvířata. Poskytoval chutné maso a hlavně si lidé všimli
jeho schopnosti, vracet se do rodného holubníku, které začali
využívat k posílání zpráv a to hlavně z bojišť, obléhání i špionáží. Ještě v šedesátých letech minulého století byly vojenské
holubníky třeba ve Švýcarsku a i u nás, v případě vojenského
konfliktu se počítalo s jejich nasazením ve vojenském zpravodajství. Za kolébku poštovního holubářství se považuje Belgie,
kde vznikly závody poštovních holubů někdy na přelomu
19. a 20. století.
Jaké druhy holubů chováte?
Mám pouze poštovní a ti se dělí na standartní - hlavně pro
výstavní účely a závodní - na krátké tratě (100 – 350 km),
střední (350 – 600 km) a dlouhé (od 700 i přes 1 000 km).
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Čím holuby krmit?
Holubi se běžně živí semeny: ječmen (ten moc nemusí),
pšenice, kukuřice, hrách, peluška, bob, řepka, slunečnice,
semenec, rýže, kardi, čirok, fazole. Je dobré zrniny míchat
kvůli různě zastoupeným živinám v nich. Nutný je i přísun
vápníku na tvorbu vaječné skořápky a další minerály pro dobrý růst.
Kde si holuby pořizovat a od koho?
V době internetu je to velice jednoduché, existují chovatelské weby, burzy anebo navštívit přímo chovatele ve svém
okolí.
Kolik času je potřeba holubům věnovat?
Pokud máme pár kousků jen pro radost, tak je to pár minut
denně, jestliže hodláme závodit, tak i pár hodin denně. Vzorná péče se pak vrací v perfektních výsledcích.
Proč kroužkujeme holuby?
Je to kvůli evidenci. Kroužek se nasazuje malým holoubátkům do desátého dne jejich života, později už to nejde. Bez
kroužku holub nemůže ani na výstavu nebo závody, ke každému kroužku je ještě evidenční karta, podle které se pozná
vlastník holuba.
Jak se holubi rozmnožují?
Jsou to ptáci. Holoubek se skamarádí s holubičkou a za deset dní snáší holubice první vejce do postaveného hnízda
z větviček, trávy, lístků a pírek. Na výstavbě se podílí oba rodiče. Po 44 hodinách snáší holubice druhé vejce, na kterém
střídavě sedí 18 dní, holub zhruba od 9 hod. do 15 hod., holubice zbytek. Po osmnácti dnech se klubou holoubátka, která
mají žluté chmýří a nevidí. Rodiče je začnou krmit takzvanou
kaší z tuků a proteinů asi deset dní. Za tuto dobu holoubátka
zpětinásobí svou velikost, jak se říká, rostou přímo před očima. V tuto dobu se kroužkují (7 - 10 den), začínají vidět a počíná jim růst peří. Nyní je rodiče krmí nabobtnalým zrním,
v pátém týdnu od narození se odstavují, začínají sama žrát
a učí se létat.

Jaká nebezpečí jim hrozí?
Především jsou to pernatí dravci - sokol, jestřáb, samice
krahujce, ale i kočky, kuny a lasičky, pokud není holubník dostatečně zabezpečený. Kvůli přemnoženým pernatým dravcům jsme nuceni mít na podzim a v zimě holuby zavřené bez
možnosti proletu. V tuto dobu odletí tažné ptactvo a dravci
jsou hladoví a neskutečně drzí, jsou schopni zabít i slepici na
dvorku.
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Jak holuba vycvičit?
Od mala je potřeba holoubata zvykat na režim, pravidelné
krmení jako odměna za trénink. Musí se naučit na pískání
a zahrkání s hrnkem krmení slétnout se do holubníku. Postupně se začínají vyvážet na tréninky 10 km, 25 km, 50 km a potom už následují společné oblastní tréninky i závody, kde se
najednou vypouští i 3 000 holubů. Ve stáří asi čtyři měsíce
jsou mladí holubi schopni uletět i 400 km!
Jakou rychlostí umí létat a jak se orientují?
S větrem v zádech i přes 100 km/hod., rychlost se ve výsledcích vypočítává v m/min a podle toho se určuje vítěz. To jak
se holub zorientuje nikdo do dnešních dní spolehlivě nevysvětlil. Má se za to, že podle slunce a geomagnetického pole
Země.
Co dělat, když najdu vyčerpaného nebo poraněného holuba?
Pokud má kroužek, tak číslo nahlásit na stránky svazu chovatelů holubů, je tam pro to sekce. Poskytnout mu vodu
a nějaké zrní. Většinou po takovém občerstvení a odpočinku
na druhý den odletí. Při zranění je to horší. Pokud se neozve
po nahlášení jeho majitel, je lepší ho odnést k nejbližšímu
chovateli nebo veterináři, který si s ním bude vědět rady. Letos jsem takto zatoulaných a vyčerpaných holubů ošetřil desítky. Pro některé si majitelé přijeli, ostatní po nabrání sil pokračovali v cestě k domovu.
Co je to přepeřování holubů?
Holub jako každý pták mění jednou za rok peří. V průběhu
jara a léta vyměňuje nejdelší letová pera, která vypadávají
a dorůstají postupně. Po vypadení šesté letky začíná vyměňovat krycí peří a toto trvá zhruba jeden měsíc, než má nový
kabátek kompletní.

Jak závodí poštovní holubi?
Chovatelé přivezou svoje holuby do takzvaného zasazovacího střediska, načtou se čipy, které mají na druhé noze na
čtečce (něco jako v supermarketu zboží) a umístí se do boxů.
Boxy se naloží do velkého přepravního auta (3 000 – 5 000 ks)
a to je odveze na místo vypouštění. Na druhý den je hromadně vypustí na předem schváleném místě. Chovatelé mají doma elektronickou krabičku se čtečkou, která je umístěná na
vletu do holubníku a jakmile na ni holub přistane, zaznamená
se čas příletu. Po skončení závodu (20 % získává body do celkového hodnocení chovatele) se údaje vyčtou a odešlou do
výpočetního střediska, kde mají souřadnice každého holubníku kvůli výpočtu vzdálenosti (vzdálenosti chovatelů se liší)
a podle vypočítané rychlosti v m/min, která určí pořadí. Vypadá to složitě, ale je to jednoduché.
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Kolik poštovních holubů v současné době chováte a jakých
úspěchů v závodění s nimi jste doposud dosáhl?
V současné době mám 142 holubů převážně letošních mladých, se kterými jsem absolvoval pět závodů: 100 km,
2 x 180 km, 245 km, 270 km a 320 km a způsobil celkem šok
v řadách lídrů celé oblasti, když jsem zaujímal v celkovém
pořadí 1. místo z 91 chovatelů. Předposlední závod jsem udělal malou chybu a v tak nabyté konkurenci se chyby neodpouští. Poslední závod jsem vzhledem k vysokému stupni přepeřování nasadil pouze B tým, ti nejlepší závodníci zůstali
doma, nechtěl jsem o ně přijít.
Výsledky:
1. místo závod Kolín - pásmo
2. místo závod Mochov – pásmo
Celkem v pásmu 3. místo o pár bodů na 1. a 2.
Oblast: celkem 6. místo (91 chovatelů, 35,5% úspěšnost)
Kategorie F (koeficient úspěšnosti): 20., 22., 43. místo z 2400
holubů
Republikové mistrovství 60. místo (asi 2000 chovatelů).
Co se hodnotí u okrasných holubů?
Je to celkový dojem, kvalita peří, vady v peří - pokud to jsou
dvoubarevní holubi (třeba moravský pštros), kostra, sval, záda, typické znaky rasy.
Proč holubi spěchají domů?
Mají to vrozené. Jen doma se cítí nejlépe a pokud má doma
závodník partnerku, vajíčka nebo holoubátka, letí jako o život,
aby byl se svými co nejdříve.
Kolik je u nás chovatelů?
Toto nevím, je spousta chovatelů okrasných holubů, kteří se
sdružují v ČMSCH. My jsme jiná sekce ČMSCHPH a v republice
je 32 oblastních sdružení, tak odhaduji asi 2 500 registrovaných chovatelů poštovních holubů.
Jak stát v současné době podporuje chovatelství holubů?
Myslím, že vůbec nijak, alespoň o tom nevím. Vše si musí
chovatelé zaplatit a zařídit sami a páni poslanci mají jiné starosti, rvát se o koryta a vytahovat jeden na druhého špínu.
Stydím se za ně.
Proč byste tohoto koníčka doporučil Vy sám ostatním?
Jsou to krásní tvorové, úžasně vybavení pro létání, většina
dětí je zná už jen z knížek. Chovatelé vymírají, rok od roku je
nás méně, osvěta prakticky neexistuje a přitom je to malý
zázrak přírody, jak se z malého vajíčka vylíhne drobeček, který
za pár týdnů dokáže vyletět z rodného hnízda se schopnostmi, nad kterými si vědci dodnes lámou hlavu.
V českých pohádkách a filmech, jako třeba O Popelce, je
dominantou každého dvora sloupový dřevěný nebo zděný
holubník. Není škoda, že se tyto architektonicky ojedinělé
stavby nahrazují jinými? A proč?
Já myslím, že k českému venkovu holubníky a holubi patří.
Jenže dnes se stěhují lidé z měst na venkov a místo dvorku
s drůbeží mají anglické trávníky, pergoly, grily, bazény a pro
zvířata kromě psů a koček není jaksi místo. Navíc jsou s tím
starosti a není to prostě in. Dětem se nakoupí počítače a chytré telefony a rodiče od nich mají klid, je to škoda.
Na závěr otázka: Jak se Vám líbí a žije ve Střeni?
Mně a mojí přítelkyni se tu líbí. Je tu hezky, bydlíme si
u lesa, máme dobré sousedy, snaživého pana starostu jemuž
vděčím za tip na náš dům a je tu hodně dobrých lidí, co jsem
měl zatím možnost poznat. A holubům se tu taky líbí.
- Dagmar Holániková -
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VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 4 – 2018
1. Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva
obce pro volební období 2018 – 2022 na 7.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na komunikaci na Štěpánov se ZD Unčovice.
3A. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do
Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení
v Olomouckém kraji 2018. Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu Pořízení zahradního traktoru na údržbu sportovišť v obci Střeň.
3B. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na
pořízení elektromobilu na Státní fond životního prostředí.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o zemědělském pachtu č. 1/2017.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 2 a 3.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro nakládání
s osobními údaji.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele: 841/NAAA-30/076/2017 „Chodník od obecního úřadu po železniční zastávku“. Předmětem dodatku je
změna termínu realizace na 1. 8. 2018 – 30. 9. 2018.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na technický dozor stavebníka s Ing. Vladimírem Blahem.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017.
Zasedání č. 5 – 2018
1A. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na vybavení
jímky tlakové kanalizace s Alicí Machovou.
1B. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na vybavení
jímky tlakové kanalizace s Milanem Weiserem a Vendulou
Weiserovou.
1C. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na vybavení
jímky tlakové kanalizace s Janem Sekaninou.

1E. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na vybavení
jímky tlakové kanalizace s Martinem Navrátilem.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci
obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č. j.: KUZL
60663/2018.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů s Advokátní kanceláří Ritter – Šťastný.
4A. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor ze strany paní Vladimíry Dostálové.
4B. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pohostinství - prostor sloužících podnikání.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky veřejné
zakázky Nákup nádob na tříděné odpady pro obce Střeň
a Příkazy.
6A. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o ukončení
smlouvy o zemědělském pachtu č. 2/2016 s paní Janou Žatkovou.
6B. Zastupitelstvo obce schvaluje Pachtovní smlouvu s Rolnickým družstvem Pňovice.
7A. Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení kadeřnického setu
do provozovny kadeřnictví v budově zdravotního střediska ve
Střeni za cenu 20 000,- Kč.
7B. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostor
sloužících podnikání pro kadeřnictví v budově zdravotního
střediska ve Střeni s paní Zdeňkou Dokoupilovou.
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 4, 5 a 6.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr převedení elektronické sirény, včetně dálkového ovládání, do majetku obce a tuto
bude dále používat jako součást Jednotného systému varování a vyrozumění.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
(číslo zhotovitele: 841/NAAA-30/076/2017) „Chodník od
obecního úřadu po železniční zastávku“, jehož předmětem je
změna termínu plnění na 14. 10. 2018.

1D. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na vybavení
jímky tlakové kanalizace s Jiřím Nevimou a Jitkou Nevimovou.

- Obecní úřad -

VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných 5. 10. – 6. 10. 2018
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů
Počet vydaných obálek – účast voličů
Volební účast v %

484
339
70

Volební strana č. 1
Křesť. demokr. Unie - Čs. str. lid.
Josef Gargela

hlasů
260
71

Volební strana č. 2
SNK obce Střeň

hlasů
457
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Miroslav Ševčík
Volební strana č. 3
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Vladimír Kamínek
Volební strana č. 4
Česká strana sociálně demokratická
Mgr. Jiří Nevima, Ph.D.
Dagmar Holániková
Petr Němeček
Miloslava Nakashima

110
hlasů
384
101
hlasů
1127
264
203
158
138
- Obecní úřad -
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RASTISLAV MORAVSKÝ
Ve státní svátek dne 28. října si zdaleka nepřipomínáme jen stoleté výročí vzniku Československé republiky, ale také téměř 1200letý odkaz velké osobnosti našich dějin, vladaře a spolupatrona Moravy sv. Rostislava. Tento velkomoravský panovník z rodu Mojmírovců zvaný
též jako Rastislav či Rastic vyslal mezi lety 862
až 863 poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání
učitelů křesťanské víry.
Zásluhou této zvláštní kulturně - politické misie vedené Konstantinem Filosofem a opatem Metodějem se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti. Ve dnech 29. a 30. října 1994 byl velkomoravský panovník Rostislav pravoslavnou církví v Prešově a v Brně
slavnostně kanonizován. Svatý Rostislav je společně se sv. bratry
Cyrilem a Metodějem uctíván jako patron země Moravy a jejího lidu.
- Stanislav Blažek Rastislav pocházel z vládnoucí dynastie Mojmírovců. O rodinném
postavení Rastislava panuje mnoho hypotéz. Nevylučuje se ani příbuzenství s nitranským knížetem Pribinou a přemyslovským Bořivojem. Faktem však zůstává, že věrohodně písemně potvrzený je jen
vztah k prvnímu známému knížeti Moravy – Mojmíru I., jemuž byl
Rastislav synovcem. O otci a přímé linii této osobnosti bohužel nic
určitého nevíme.
Rastislav vstupuje na světlo dějin roku 846. Toho roku se údajně
východofranský panovník Ludvík II. Němec vydal na Moravu uklidnit
nepokoje a vzpurného Mojmíra I. nahradil jeho synovcem Rastislavem, jenž se mu zavázal poslušností. O věrohodnosti této zprávy
můžeme mít pochyby. Ostatně většina písemných zpráv o Velké
Moravě pochází z východofranského (tedy nepřátelského) prostředí
a letopisci měli zřejmou tendenci podávat děje v úpravě, která jejich
panovníka stavěla do pozitivního světla. Tak či tak se roku 846 Rastislav ujímá vlády a pokud kdy Ludvíku Němci slíbil poslušnost, rozhodně ji nehodlal dodržet. Rastislav lpěl na svébytném postavení Moravy a odmítal jakékoli podřízení cizímu vlivu. Uvědomil si ctižádost
jakou oplývá syn Ludvíka Němce Karloman a navázal s ním politické
styky. Rastislav s Karlomanem si pak vzájemně poskytovali vojenskou
pomoc a to často i proti silám Ludvíka Němce. Morava se začala
stávat silným a respektovaným státem, jehož příslušnost
k Východofranské říši přestala mít jakýkoli charakter. Rastislav byl
obratný diplomat, Karloman nebyl jediný koho využíval v boji za
nezávislost a moravský dvůr se často stával útočištěm nepřátel Ludvíka Němce.
Roku 855 se Ludvík Němec rozhodl Rastislava dovést k poslušnosti
silou a na Moravu přitáhl s ohromným vojskem. Rozhodujícímu měření sil se Rastislav vyhnul a stěžejní část vojska ukryl ve svém městě,
které anály popisují, jako „nevýslovná pevnost Rastislavova“, nebo
„nedobytné Rastislavovo město“. Ludvík Němec byl donucen k návratu. Moravané pak jeho ustupující vojsko napadali a způsobili mu
nemalé ztráty. Pokračovali dokonce i po překročení hraniční řeky
Dunaje, kde plenili východofranské vesnice. Tím si Morava eliminovala ztráty způsobené přítomností franských vojsk. Po roce 861 Rastislav vojensky napadl knížete Pribinu, porazil jej a připojil k Moravě
některé části Panonského knížectví. Některá území pak sám udělil
v léno Pribinovu synovi Kocelovi, jenž se stal jeho vazalem. Pribina
v bitvě patrně zahynul. Ani na tento mocenský projev nemohl Ludvík
Němec reagovat a nezbylo mu, než jen akceptovat rostoucí vliv Moravy.
Rastislav si nepochybně počínal jako zcela samostatný panovník,
jehož cílem bylo vytvoření stabilně silného moravského státu. Jednu
z překážek mu činila církev. Kněží na Moravě pocházeli ponejvíc
z východofranského prostředí. Krom toho církevně Morava spadala
pod jurisdikci pasovského biskupa, který byl pod přímým vlivem
(dohledem) Ludvíka Němce. Církev tak Rastislavovi v jeho snahách
svazovala ruce. To byl také hlavní důvod, proč moravský kníže vyslal
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okolo roku 860 poselstvo do Říma s přímou žádostí o zřízení samostatné moravské církve. Papež Mikuláš I. stál před nelehkým úkolem.
Získat přízeň sílícího panovníka na východě bylo lákavé, ale současně
si nechtěl rozhněvat Ludvíka Němce, který byl přece jen blíže a na
jeho podporu bylo odkázano mnoho církevních provincií. Mikuláš I.
se tedy rozhodl pro diplomaticky vyhýbavou, de-facto odmítavou
odpověď. Na základě těchto skutečností Rastislav vyslal své poselstvo do Konstantinopole s dopisem tohoto znění: „Náš lid se odřekl
pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme takového
učitele, který by nám vyložil pravou křesťanskou víru, aby i jiné země, pozorujíce to, nás napodobily. Tak nám, vladaři, takového biskupa a učitele pošli, neboť od vás se vždy dobrý zákon šíří do všech
krajů“. Tamní patriarcha Fotios vycítil příležitost, jak rozšířit sféru
vlivu Byzance a současně získat na západě mocného spojence
v chystaném konfliktu s Bulhary. Pod jeho taktovkou císař Michal III.
vyhověl. Nehodlal sice přímo založit moravský patriarchát, ale věhlasné osobnosti Konstantin a Metoděj měly Moravu k tomuto kroku
připravit. Misie soluňských bratrů pak položila základ nejen samostatné moravské církve, ale i slovanské vzdělanosti. Rastislav oba
bratry vřele přijal a snažil se jim vytvořit co nejlepší podmínky pro
jejich činnost. Samozřejmě na úkor latinského kléru, který se ocital
bez podpory a byl přijímán se stále rostoucí záští. Slovanská řeč
a vysoký morální kredit byzantských bratrů měla k moravským srdcím mnohem blíže, než latinský jazyk představitelů římské církve,
jejichž pravidla a zákony často postrádaly podstatu křesťanské lásky.
I z toho důvodu měla i u obyčejných lidí mnohem větší úspěch činnost Soluňanů. Stížnosti odstrkovaných západních kněžích pak způsobily, že papež Mikuláš I. povolal bratry k sobě, aby své učení obhájili. Současně Ludvík Němec vojensky napadl Moravu. Rastislav byl
obklíčen na hradě jménem Dovina, kde kapituloval a byl donucen
přijmout navrácení latinských kněží. Nicméně roku 867 papež Hadrián II. oficiálně schválil slovanské bohoslužebné texty a tak Metodějova činnost mohla pokračovat i nadále. Jeho mladší bratr Konstantin v Římě téhož roku nalezl smrt.
Nastala poslední etapa Rastislavovy vlády, která se nesla ve znamení vojenských sporů s Ludvíkem Němcem i politických střetů
s latiníky, kteří těžce nesli Metodějovu působnost. Rastislav se otevřeně stavěl za Metoděje, který mu byl oporou v jeho úsilí o získání
moravské církevní samosprávy. K mezinárodním potížím se však
přidaly problémy domácí. Synovec Svatopluk, který tehdy ovládal
Nitransko nelibě nesl své podřízené postavení a krom toho i nesouhlasil s politikou svého strýce. Měl své plány i ambice a byl přesvědčen, že Morava potřebuje oddych, aby nabrala sílu. Svatopluk chtěl
učinit to, čemu se Rastislav vzpíral celý svůj život, sklonit se před
Ludvíkem Němcem. Nikoli upřímně, ale pro získání času a prostoru
v budoucí expanzivní politice. Byla jen otázka času, kdy napětí mezi
oběma vládci doroste do neúnosné meze. Roku 869 se Ludvík Němec opět pokusil vzít ztečí Rastislavovo město a opět neuspěl. Ale
tento akt se stal zřejmě poslední kapkou do poháru sváru mezi Rastislavem a Svatoplukem. Země trpěla pod franskými útoky a ochrana
stěžejního vojska za hradbami „nedobytného“ města byla slabou
náplastí za útrapy, které Moravané museli snášet. Panuje legenda,
že Rastislav se chtěl Svatopluka zbavit a lstí jej na honu zajmout. Ten
se však o plánu dozvěděl, předešel jej a nakonec i vydal Ludvíku
Němci, kterému se sám zavázal poslušností. Rastislav pak byl
v Řezně souzen jako zrádce a nakonec byl oslepen a uvržen do neznámého kláštera. Tím končí stopy Rastislava, který se nesmazatelně
zapsal do dějin Moravy.
Právě Rastislav položil základy k mocenskému vzestupu a učinil
z Moravy neodmyslitelnou součást mapy Evropy. Díky jeho výzvě
přišly na Moravu takové osobnosti jako Konstantin a Metoděj
a s jeho podporou zde soluňští bratři mohli uskutečnit své nesmrtelné dílo. I proto jej pravoslavná církev svatořečila a učinila z 28. října
významný den Moravy. Rastislav je bezpochyby osobnost, která si
v dějinách naší země zaslouží pozornost.
- Bc. Jaroslav Svozil -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA:
BITVA BRADKA DEMONSTRACE DOSTAVNÍK DŮVOD GALOŠE GEJŠA GONDOLA HIEROGLYF HYMNA JATKY KABEL KAŇON KOLOBĚŽKA KOMÍN KULOMET LAVIČKA METEORIT MINERÁL MÍTINK MIXÉR MRKEV
NÁPIS NÁSTĚNKA PALISÁDA PANORÁMA
PENĚŽENKA POROD PŘÍRODA PUBERTA
REŽISÉRKA SKAUTKA SKÚTR STÍHAČKA ŠPÍNA ŠTĚKOT TRASA ÚŘEDNÍK ZKRATKA
Psal se rok 1918. Touha mnoha Čechů a Slováků
po životě ve společném, svrchovaném státě se proměnila ve skutečnost. Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo s nadějemi na cestu
dějinami a záhy si získalo mezinárodní respekt
a uznání.
Zdroj: https://spolecnestoleti.cz/cs/pribehy-100-let

- Dagmar Holániková Tajenka:
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PLÁN AKCÍ
26. 10. 2018

Oslava výročí vzniku republiky

1. 11. 2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

9. 11. 2018

Po stopách svatého Martina (ZŠ a MŠ Střeň)

17. 11. 2018

Podzimní kino

24. 11. 2018

Povídání o Iránu

8. 12. 2018

Rozsvícení vánočního stromu

20. 12. 2018

Vánoční besídka (ZŠ a MŠ Střeň)

28. 12. 2018

Zimní kino

KADEŘNICTVÍ
Zdeňka Dokoupilová
Střeň
702 641 559
Kadeřnictví bude otevřeno od listopadu.
Již teď se můžete objednávat.

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: 10. 12. 2018
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali:
Fiala, Martina
Podolová,
AdélaHavlíček,
Stryková,Irena
IrenaDrozdová,
Drozdová, Dagmar
Dagmar Holániková,
Přispívali:Jiří
JiříNevima,
Nevima,Alois
Miloslava
Ťoupalíková,
Jaroslav
Holániková.Stanislav Blažek, Jaroslav Svozil.
Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková

Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková

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

11

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 5/2018

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.

AKTUÁLNĚ:
NASTALO OBDOBÍ CHEMICKÉHO PEELINGU...
Pokud máte zájem o vypnutí pleti, zmírnění pigmentových skvrn, řešení problémů s aknózní pletí nebo naopak ošetření suché pleti… zavolejte a sejdeme se.
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY...
Parafínové zábaly rukou i chodidel včetně peelingu a masky. Ráda dělám tyto zábaly při
kosmetickém ošetření, kdy si užíváte ošetření a zároveň vás hřeje parafín.
CO VÁS ČEKÁ...
Rozšíření nadstandardního ošetření kosmetikou GERMAINE DE CAPUCCINI, dosud to
bylo ošetření liftingové a prokysličující, nyní budou k výběru další dvě.
!!! Prodej nové dekorativní kosmetiky od firmy GERMAINE DE CAPUCCINI !!!
VÁNOCE...
Stejně jako každý rok budou k prodeji VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY A KOSMETICKÉ
BALÍČKY… nebo i jednotlivé přípravky.
Nezapomínejte na REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDEL

Těším se na vás
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