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Vychází jednou za dva měsíce.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Aktuální úvodník bych rád využil jako informační okénko na
téma dotace a jejich příprava z pohledu obce.
Na začátku roku jsme podali hned několik žádostí do dotačních programů Olomouckého kraje. Opakovaně žádáme v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na realizaci
místních komunikací kolem plánované stavební zóny v blízkosti areálu za kulturním domem. Tento projekt, který obsahuje
i zasíťování plánovaných stavebních míst, parkovací zálivy
a instalaci veřejného osvětlení, budeme realizovat v tomto kalendářním roce. Do Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů jsme požádali o dotaci na vybavení zásahové
jednotky o nafukovací člun včetně příslušenství a přileb.
V Programu podpory kultury jsme podali dvě žádosti a to na
Komárfest a vydání knihy o historii obce. Poslední drobnou
žádostí na Olomoucký kraj je rozšíření kamerového systému
v lokalitě u zdravotního střediska.

Aktuálně připravujeme podání žádosti na Ministerstvo pro
místní rozvoj (Podpora obnovy a rozvoje venkova), jejímž
předmětem bude projekt s názvem Vybudování workoutového
hřiště a lanové dráhy v obci Střeň. V rámci uvedeného záměru
chceme v areálu za kulturním domem (za antukovým kurtem)
vystavět workoutové (posilovací) hřiště a mezi dětmi velmi
oblíbenou paralelní lanovou dráhu. Doufejme tedy, že budeme
v našich žádostech úspěšní a podaří se nám posunout obec opět
o trochu dál.
Z hlediska aktuálně realizovaných dotací zmíním jen projekt
Veřejně prospěšné práce (VPP). K poslednímu únoru končí na
obci pracovní smlouvy na VPP paní Věře Hrabáčkové a panu
Miroslavu Mojžíšovi. Děkujeme jim za jejich vykonanou práci
ve prospěch naší obce. Smlouvu na asistenta prevence kriminality budeme mít Úřadem práce prodlouženou zatím do konce
dubna. Případné další pokračování závisí na možnostech financování této pracovní pozice ze strany Úřadu práce.
V souvislosti s omezováním podpory projektů tohoto typu
a s ohledem na nutnost zajištění zastupitelnosti stávajícího pracovníka pana Marka Lenikuse, byl jako nový obecní pracovník
přijat na základě výběrového řízení pan Tomáš Vyroubal.
Závěrem si dovolím připomenout každoroční výzvu občanům, kteří by se rádi nechali na letní sezónu brigádně zaměstnat pod obcí, aby se přihlásili v kanceláři Obecního úřadu.
Předmětem práce je drobný úklid, výsadba, údržba a zalévání
květinové výzdoby obce.

Jak se pokorně říká „Člověk míní, život mění“. Uvidíme tedy, jak se nám podaří plány pro rok 2019 naplňovat. I když je
zatím pořád jen únor, sluníčko postupně sílí a teplo si k nám
postupně hledá cestu. Těšme se tedy společně na jaro, určitě
nejkrásnější období ve Střeni a jejím okolí. Sněženky v lese se
už jistě pomalu připravují, aby nás navnadily na blížící se teplejší dny.
- Jiří Nevima, starosta -

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Stejně jako minulý rok se pokusím v krátkosti shrnout základní fakta a novinky v odpadovém hospodářství naší obce. Kam
jsme se tedy meziročně posunuli v roce 2018?
Pokud krátce zrekapituluji meziroční výsledky naší obce z let
2017 a 2018, potom jednoznačně vyplývá, že odpadu stále přibývá (pravděpodobně tak, jak roste životní úroveň). Prvně bych
chtěl poděkovat občanům a pochválit je za přístup k třídění odpadů. Čísla jednoznačně ukazují nárůsty u skla, plastů, papíru
i nápojových kartonů a naopak lehký úbytek u směsného komu-

Druh odpadu

2017

2018

nárůst (%)

Směsný komunální odpad

95,73 t

90,51 t

- 5,5

Plasty

9,91 t

11,94 t

+ 20,5

Sklo

8,69 t

10,68 t

+ 22,9

Papír

5,16 t

6,05 t

+ 17,2

Tetrapaky

0,58 t

0,651 t

+ 12,2

Bioodpad

98 t

87 t

- 11,2
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nálního odpadu (černé popelnice) a bioodpadu (zelené kontejnery). Snížení obou položek lze nejspíš přičíst používání
kompostérů v domácnostech a štěpkování větví. Bez aktivního přístupu občanů by to však nešlo. Zajímavé je také číslo
produkce směsného komunálního odpadu na občana a rok,
kde jsme lehce pod hranicí 150 kg. Což je pro obec, kde je
značné množství tohoto odpadu tvořeno popelovinami, více
než dobré číslo.
Další zajímavá čísla se týkají odměn za třídění, které inkasujeme od autorizované obalové společnosti Ekokom. V roce
2018 jsme obdrželi více než 100 tisíc korun jako odměnu za
třídění. Prakticky stejnou částku jsme však museli vyplatit
společnosti EKO-UNIMED jako náklady na separace. Od
nového systému sběru plastů a papíru do barevných nádob
očekáváme vyšší míru vytřídění směsného komunálního odpadu - tím pádem jeho menší množství. Naopak očekáváme
větší množství vytříděného odpadu, za který inkasuje obec od
Ekokomu případné vyšší odměny. Uvidíme, zda se předpoklady naplní.
Přínosem projektu jsou nádoby na třídění přímo
v domácnosti, což jednoznačně zvyšuje komfort všem uživatelům systému. Bonusem jsou také třídící tašky, svozové kalendáře či návody na třídění (příloha zpravodaje) a zároveň
nám odpadl náklad na pořizování plastových pytlů. Jen pro
zajímavost uvedu data z prvních svozů. Žlutých popelnic bylo
prozatím vyvezeno - 122 ks a 131 ks (dva svozy) a modrých
popelnic – 53 ks (jeden svoz). Připomínám, že do žlutých
nádob na plasty se vkládají také nápojové kartony (tetrapaky).
Na dotřiďovací lince se následně oddělí jednotlivé druhy plastů a nápojové kartony. Pokud Vám nebude objem žluté nádoby stačit, můžete při svozu plastů položit vedle popelnice
ještě plastový pytel.
Ze stávajícího ekonomického hodnocení celého systému
(- 100 tis. Kč) zatím vyplývá, že největší finanční ztrátu dlouhodobě způsobuje systém svážení a zpracování bioodpadu
(cca 50 tis. Kč). Tato ztráta se bude do budoucna s ohledem
na rostoucí ceny za zpracování bioodpadu ještě prohlubovat.
Žádáme tedy občany, aby využívali kompostéry a nezapomínali na možnosti kompostování na vlastních zahrádkách.
Vzniklý kompost pak můžete použít jako přírodní hnojivo.
Příkladem finančně nenáročného řešení je např. kompostér ze
starých palet.

Kompostér ze starých palet. Zdroj: www.kompostuj.cz
Pozitivní stránkou je, že nám takřka zmizely černé skládky
biodpadu z polí, polních a lesních cest či remízků a neregistrujeme ani pálení bioodpadu. Což je určitě chvályhodné.
Mezi další položky, které tvoří ztrátu odpadového hospodářství obce, patří náklady na nebezpečný odpad (povinné), odvoz stavební suti (nepovinná aktivita obce) či nákup nádob na
třídění (jednorázová záležitost). Nepříjemným strašákem je
všeobecné zdražování služeb souvisejících s odpadovým hospodářstvím. Jsem přesvědčen, že se nám vyplatí být připraveni na nový odpadový zákon tím, že budeme poctivě třídit
a produkovat minimální množství směsného komunálního
odpadu.
Pro sezónu 2020 máme v plánu narovnání celého odpadového systému s cílem vyrovnaného finančního hospodaření.
O této problematice se více dozví občané v rámci zasedání
zastupitelstev obce a dále je naplánováno jedno speciální setkání, kde bychom chtěli občanům představit upravený model
odpadového hospodářství obce. Nezapomínejte však na to, co
má v moci každý z vás. Nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne.
- Jiří Nevima, starosta –

UKLIĎME STŘEŇ A OKOLÍ
Obec Střeň pořádá v sobotu 6. dubna 2019 dobrovolnický
úklid obce s názvem Ukliďme Střeň a okolí. Tato akce se
uskuteční v rámci celorepublikového projektu Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2019. Cílem akce je uklidit obec Střeň a přilehlé okolí od odpadků, které se po zimě nashromáždily. Pokud se chcete do akce zapojit a pomoct dobré věci, přihlaste
se přes internetové stránky nebo přímo na Obecním úřadě.
Sraz účastníků je před budovou kulturního domu v 9 hodin.
Po úklidu čeká každého zasloužená odměna - pečení špekáčků, další občerstvení a malá tombola. Akci můžete podpořit
také darováním ochranných pracovních prostředků (rukavic),
popř. pytlů na odpad. Pozn.: Pokud bude pršet, přesuneme
akci na následující den (neděle 7. dubna 2019 od 9 hodin).
- Jiří Nevima, starosta -
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INFORMACE Z OBCE
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
V pátek 29. března 2019 proběhne v čase mezi 16:00
a 17:00 sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Vůz
s lisem určený pro odložení velkoobjemového odpadu bude
tradičně přistaven v areálu za kulturním domem. Nebezpečný
odpad bude možno odevzdat před kulturním domem. 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 poplatku za odpady
a na místě se neprovádí žádná úhrada.
Odpad, který je možno uložit:
•

velkoobjemový odpad z domácností jako jsou: staré části
nábytku, výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, staré hadry, obuv, matrace, koberce apod.;

•

nebezpečný odpad jako jsou: rozpouštědla, kyseliny, zářivky a výbojky, barvy, laky a lepidla včetně prázdných
obalů od těchto látek, motorové oleje, autobaterie, pneumatiky;

•

vysloužilé elektrospotřebiče: ledničky, mrazničky, pračky, myčky, televizory, monitory, rádia, atd.;

•

malé množství stavební suti.

NABÍDKA ODPRODEJE TELEFONNÍ BUDKY
Obec Střeň nabízí k odprodeji objekt (konstrukci) telefonní
budky za cenu 1210,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě (tel. 585 386 835).
POŽÁR V OBCI
S ohledem na zkušenosti z posledního požáru v obci nabízíme majitelům nemovitostí bezplatné přistavení a odvoz kontejnerů za účelem vyklizení domů (půd) od starého sena
(vysoce hořlavý materiál). V případě zájmu nabízíme i preventivní prohlídky nemovitostí (okolí komínů) ze strany členů

naší jednotky sboru dobrovolných hasičů. Upozorňujeme, že
taková prohlídka nijak nenahrazuje povinnosti týkající se
čištění, kontroly a revize spalinové cesty. Mějte prosím na
paměti zejména prevenci před požárem.
ŽÁDOST O PODPORU
Obec Střeň si Vás dovoluje touto cestou oslovit a požádat
o podporu akce Den obce Střeň – KOMÁRFEST 2019, která
se uskuteční 7. září 2019 v prostorách areálu za kulturním
domem. Název KOMÁRFEST vznikl na půdě kulturního
výboru při zastupitelstvu obce Střeň a snažíme se touto formou mj. zlehčovat problém, který s komáry ve Střeni máme.
Aktuální ročník se ponese v duchu připomenutí si výročí první písemné zmínky o obci (770 let) a 130. výročí od založení
Sboru dobrovolných hasičů. V programu KOMÁRFESTU
2019 se představí: Nepijou, Veškerá úcta, Smíšený pěvecký
sbor Příkazy, Fleret, Kabát Revival Live a Motors. Mezi jednotlivými vystoupeními budou probíhat vstupy s hasičskou
tématikou a zábavné hry pro děti a dospělé pod taktovkou
našich spolků a Martiny Queetko Procházkové z Rádia Haná. Dále se můžete těšit také na křest nové knihy o historii
obce Střeň.
Tímto Vás zdvořile žádáme o jakýkoli finanční příspěvek
formou daru na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce (vydání knihy, pronájem pódia, ozvučení akce, pronájem stanu a posezení, propagace a moderování). Jako odměnu za Vaši případnou podporu nabízíme uvedení Vašeho
loga na plakátu, v knize a dalších propagačních materiálech
akce. Dále pak dvě vstupenky do zóny pro partnery akce
a účinkující. Předem děkujeme za podporu.
INFORMACE PRO PACIENTY MUDR. ADAMCOVÉ
MUDr. Andrea Adamcová nebude ordinovat ve dnech
11. 3. - 15. 3. 2019. Zastupující lékařka: MUDr. Romana
Švecová, Spea, Nám. Nár. Hrdinů 2, telefon:
+420 585 224 527, mobil: +420 727 838 050.
- Obec Střeň -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 6/2018

výborů:

1A) Zastupitelstvo obce schvaluje funkci starosty jako uvolněnou.

Kontrolní výbor – Vladimír Kamínek (předseda), Josef Gargela, Miroslav Ševčík;

1B) Zastupitelstvo obce stanovuje počet místostarostů na 1.

Finanční výbor – Miroslav Ševčík (předseda), Dagmar Holániková, Jaroslav Šlégl;

1C) Zastupitelstvo obce schvaluje následující složení volebního výboru: předseda Milan Doležel, členové Monika Kelarová a Marta Podhorná.
1D) Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty.
1E) Zastupitelstvo obce volí do funkce starosty Mgr. Jiřího
Nevimu, Ph.D.
1F) Zastupitelstvo obce volí do funkce místostarosty Petra
Němečka.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje ustanovení následujících
výborů: Kontrolní výbor, Finanční výbor, Stavební výbor,
Sociální výbor, Kulturní výbor, Povodňový výbor.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující personální obsazení
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Stavební výbor – Josef Gargela (předseda), Miroslav Ševčík,
Pavla Šléglová, Petr Němeček, Mgr. Jiří Nevima. Ph.D.;
Sociální výbor - Dagmar Holániková (předseda), Zdenka
Medvedíková, Sanislová Eva, Pluskalová Květoslava, Gabriela Kubíčková, Blanka Turečková, Renata Churavá;
Kulturní výbor - Petr Němeček (předseda), Vladimír Kamínek, Bc. Milan Medvedík, Dagmar Holániková, Jaroslav
Havlíček, Roman Uvízl, Irena Drozdová, Mgr. Miloslava
Ťoupalíková, Ing. Petr Malý;
Povodňový výbor - Mgr. Jiří Nevima, Ph.D. (předseda), Vladimír Kamínek, Julius Sanislo, Jiří Mojžíš, Vladimír Wengryn, Roman Pfof, Miroslav Hanák, František Žatka, Karel
Weiser ml., Roman Uvízl, Jaroslav Šlégl, Josef Vymlátil,
Miroslav Ševčík.
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3) Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Střeň dle přílohy k nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. následně:
Měsíční odměna člena zastupitelstva 1.379,- Kč.
Měsíční odměna člena kontrolního a finančního výboru zastupitelstva 2.298,-Kč.
Měsíční odměna předsedy kontrolního a finančního výboru
zastupitelstva 2.757,-Kč.
Měsíční odměna místostarostovi 7.956,- Kč.
Při souběhu více funkcí se měsíční odměny nesčítají.
Účinnost od 1. 11. 2018.
4A) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení
na veřejnou zakázku Nákup nádob na tříděné odpady pro obce
Střeň a Příkazy.
4B) Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na nákup
nádob na tříděné odpady pro obce Střeň a Příkazy s firmou
Kricner s. r. o.. Předmětem dodávky je 950 ks nádob na tříděné odpady, 2 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3 a 2 ks
kontejnerů s odklopnou střechou o objemu 20 m3. Celková
cena dodávky zboží činí 878 580,- Kč bez DPH.
5A) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši
60 000,- Kč od Olomouckého kraje k realizaci projektu Pořízení zahradního traktoru na údržbu sportovišť v obci Střeň
(z Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení
v Olomouckém kraji v roce 2018).
5B) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje k projektu Pořízení zahradního traktoru na údržbu sportovišť v obci Střeň z Programu na podporu
investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce
2018.
Zasedání č. 7/2018
1) Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva
obce.

2) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Střeň č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Střeň.
3) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na
rok 2019.
4A) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 7, 8 a 9.
4B) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího podnikání – pohostinství s panem Jiřím Drozdem.

6) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího podnikání – kosmetické služby s paní Zdeňkou
Sigmundovou.
7) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na vydání
knihy o historii obce Střeň s panem Františkem Šalé.
8) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností MND a. s..

9A) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o výpůjčce mezi
Půjčitelem Obcí Střeň a Vypůjčiteli – občany, jejichž předmětem je zapůjčení 240litrových nádob na tříděný odpad.
9B) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi
Půjčitelem Obcí Střeň a Vypůjčitelem Obcí Příkazy, jejímž
předmětem je zapůjčení 570 ks nádob (240litrových), jednoho
kontejneru na textil a jednoho velkoobjemového kontejneru.
10) Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na dodávku
zahradního traktoru s vysokozdvižným vyklápěním zásobníku
trávy s firmou SITTA K+M, s. r. o. za kupní cenu 200.000,Kč včetně DPH.
11) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje pana Jiřího Nevimu,
starostu obce „určeným zastupitelem“, po dobu trvání jeho
mandátu tj. ve volebním období 2018 - 2021, pro všechny
úkony spojené s procesem pořízení Územního plánu Střeň,
případně jeho změny a zastupováním Obce Střeň při spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem.
12) Zastupitelstvo obce schvaluje následující složení redakční
rady obecního zpravodaje: Jiří Nevima, Petr Němeček, Dagmar Holániková.
13) Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pozice obecního zaměstnance.
14) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP12-8023496/SOBS VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s..

15A) Zastupitelstvo obce odstupuje od Smlouvy o dílo
č. 04/2012 na ekologické služby – sledování a vyhodnocení
provozu ČOV Střeň s firmou Krazzer s.r.o..
15B) Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o technologické
pomoci s Vodohospodářskou společností ČERLINKA s.r.o..
Jako odborný zástupce provozovatele ČOV a kanalizace bude
pro Obec Střeň pracovat Ing. Helena Stoupová.
16) Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s panem
Karlem Weiserem na vykoupení pozemku za účelem výstavby
budoucí místní komunikace. Zastupitelstvo obce schvaluje
kupní smlouvu s paní Stanislavou Hánošovou na vykoupení
pozemku za účelem výstavby budoucí místní komunikace.
17) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z kontroly nahrazující interní audit Obce Střeň a ZŠ a MŠ Střeň, zprávu
z kontrolního výboru a dílčí přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018.
18) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o dílo na Chodník od obecního úřadu po železniční
zastávku podepsaný starostou obce.

Zasedání č. 1/2019
1A) Zastupitelstvo obce Střeň v souladu s ustanovením § 6
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu Střeň
formou prověření ve zprávě o uplatňování územního plánu.

1B) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jako určeného
zastupitele ve smyslu stavebního zákona spolupracujícího při
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Střeň k zahájení kroků
vedoucích k výběru projektanta (zhotovitele) Změny č. 1
Územního plánu Střeň.
1C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy paní Pavly
Huislové a pana Jana Lišky na změnu územního plánu obce
Střeň.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě výsledku výběro-
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vého řízení jako nového obecního zaměstnance pana Tomáše
Vyroubala.
3A) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2019, v dotačním titulu "Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku" projektu s názvem:
Vybudování workoutového hřiště a lanové dráhy v obci Střeň.
Zastupitelstvo dále schvaluje dofinancování projektu ve výši
30 % celkových způsobilých výdajů a případných nezpůsobilých výdajů z vlastních zdrojů.
3B) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí do následujících dotačních programů Olomouckého kraje v roce 2019:

1) Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 Dotační titul 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, záměr vybudování komunikace ve stavební zóně
za Obecním úřadem.
2) Dotační program pro sociální oblast 2019 - Dotační
titul 1 - Podpora prevence kriminality, záměr rozšíření
kamerového systému ve Střeni. V této souvislosti zastupitelstvo prohlašuje, že Obec Střeň je vlastníkem pozemků
a budov, které jsou předmětem záměru rozšíření kamerového systému v obci (pozemky – st. 187, st. 292, 592/1,
592/2, 611/3, 611/7 vše v k. ú. Střeň). Dále zastupitelstvo
obce deklaruje závazek ponechání si majetku, který by
byl případně z dotace pořízen a to po dobu nejméně 10
let. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací akce, na niž je
požadována dotace.
3) Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 –
záměry: Den obce Střeň Komárfest a vydání knihy
o historii obce.
4) Program na podporu JSDH 2019 - Dotace na pořízení,
technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019,
záměr pořídit nafukovací člun včetně příslušenství a přileb.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
s Městem Litovel o vykonávání přenesené působnosti na
úseku přestupků.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 129212/2019 s Lesy České republiky, s. p.,
jejímž předmětem je roční nájem stodoly na návsi.

management projektu Střeň a Příkazy - Systém odděleného
sběru materiálově využitelných odpadů se společností
ASHPA oběhová hospodářství, s. r. o..
7) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí multilicence k webové aplikaci MOJEPOPELNICE a poskytování
služeb se společností Tectronik s.r.o..
8) Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 28/2019 se
společností O2 Czech Republic a.s., jejímž předmětem je
koupě konstrukce telefonní budky.
9) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou - Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje, jejímž předmětem je bezúplatný
převod elektronické sirény ESP 1000 do majetku Obce Střeň.
10) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek číslo 4 ke
Smlouvě o ukládání odpadu č. 21 se společností EKOUNIMED s.r.o..
11) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8016175/VB/001 Střeň p. č. 173/1 – připojení
KNN se společností ČEZ Distribuce, a.s..
12) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s členem zastupitelstva obce panem Jaroslavem
Šléglem, jejímž předmětem je odměna za činnost v Jednotce
sboru dobrovolných hasičů obce Střeň za rok 2018. Výše jednorázové odměny činí 3 100,- Kč.
13) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s Moravskou stezkou, z. s. jejímž předmětem je dlouhodobá spolupráce mezi oběma partnery v péči
o infrastrukturu, informační systém a propagaci Moravské
stezky a dalších aktivit spojených s cykloturistikou v kraji.
14) Zastupitelstvo obce schvaluje pro volební období 2018 2022 jako osobu zastupující Obec Střeň v Mikroregionu Litovelsko starostu obce pana Jiřího Nevimu.
15) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 11.
16) Zastupitelstvo obce schvaluje potvrzení, že je připraveno
jednat o uzavření smlouvy o zajišťování zpětného odběru
obalů a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému
nakládání s komunálními odpady se společností REMA AOS,
a. s..

6) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na dotační

- Obecní úřad -

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „VÁNOČNÍ STŘEŇ“
Před Vánočními svátky ve dnech od 20. do 23. prosince
2018 proběhlo v obci hodnocení soutěže o nejkrásnější výzdobu domů.
•
•

V soutěži se hodnotilo ve dvou kategoriích:
Denní výzdoba
Noční světelná výzdoba

Hodnocení provedla porota ve složení Petr Němeček
a Lucie Ulrichová, Jakub a Pavla Adámkovi, Martin Scholler
a Michaela Lamková. Členům poroty děkujeme za hodnocení.
Každý dům mohl od jednotlivých párů v porotě získat 1-10
bodů.
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Všechny uvedené výherce jsme odměnili časopisem HOME
- časopis o bydlení, stavbě i zahradě.
Denní výzdoba:
1. Místo - č. p. 168 Sáblíková
2. Místo - č. p. 170 Wengrynovi
3. Místo - č. p. 62 Kainarovi

26 bodů
25 bodů
23 bodů

Noční světelná výzdoba:
1. Místo - č. p. 29 Gatěkovi
2. Místo - č. p. 194 Weiserovi
3. Místo - č. p. 18 Sedláčkovi

30 bodů
26 bodů
24 bodů
- Petr Němeček, místostarosta -
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KOTLÍKOVÉ DOTACE - 3. VÝZVA – ROK 2019
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo 7. 1. 2019
pro KRAJE ČR třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční
podporu projektu tzv. kotlíkových dotací.
Nyní bude následovat řada navazujících kroků, po jejichž
úspěšném dokončení bude vyhlášen dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. Teprve po vyhlášení dotačního programu Olomouckým krajem budou mít majitelé
rodinných domů na území Olomouckého kraje možnost předkládat na krajský úřad vlastní žádosti a získat tak dotaci na
výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, ekologičtější zdroj, kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva),
kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) nebo plynový kondenzační kotel. Informace o přípravě dotačního programu
budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.olkraj.cz/kotlikovedotace.
Co dotace podporují?
Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
(nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj
tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.
Typy podporovaných zdrojů a výše podpory:
•
Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
•
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80
% způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
•
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 %
způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
•
Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých
výdajů, nejvýše 95 000 Kč
Bonusy
•
Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
•
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?
Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
•
Novou otopnou soustavu
•
Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
•
Projektovou dokumentaci
Kde a kdy můžete žádat?
•

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho
kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte
denní tisk.
K dotazům ohledně kotlíkových dotací, můžete využít info
e-mail: kotliky@sfzp.cz
Podporované výrobky najdete v seznamu, kam postupně
přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla: Seznam
výrobků naleznete zde https://svt.sfzp.cz/.
Vyhlášení krajských výzev – do 30. 9. 2019
Počátek příjmu žádostí – do 31. 10. 2019
Na webu Olomouckého kraje je řada informací o přípravách
dotace a také například dotační kalkulačka, ve které si můžete
předběžně vypočítat pravděpodobnou výši dotace pro Váš
konkrétní
případ.
Naleznete
zde: https://www.krolomoucky.cz/dotacni-kalkulacka-aktuality-8601.html
Také můžete vyplnit anketu k zájmu o kotlíkové dotace
https://www.kr-olomoucky.cz/anketa-k-zajmu-o-kotlikovedotace-aktuality-8307.html.
zdroj: www.olkraj.cz
- Bc. Milan Medvedík -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Zima v plném proudu
Nový rok nám přinesl nejen spoustu sněhu a silné mrazy,
ale také spoustu dalších akcí ve školce. V lednu jsme opět
zahájili projekt „Babička a dědeček do školky“, kdy od pondělí do pátku do MŠ v dopoledních hodinách docházely babičky a četly dětem různé pohádky. Po četbě byla pohádka
rozebrána a následně byla vždy k dané pohádce připravená
další činnost (malování, pohybová hra, tvoření, atd.). Další
týden čtení s babičkami plánujeme na březen. Velice děkujeme babičkám, které se i letos do projektu zapojily.
Netradiční a velmi úspěšný program čekal děti v úterý
29. 1., kdy k nám přijel pan David Andrš se svojí bubenickou dílnou. Dílna se skládala ze čtyř hlavních částí:
1. Bubnování na sudy na známou písničku, kterou u toho
zpívali,
2. body drumming - hra na celé tělo,
3. hra s chrastítky,
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4. improvizace, do které byla vložená určitá cvičení (počítání,
gradace, dynamika, akcenty, frázování atd.).

Poslední lednový den jsme si pro děti již tradičně připravili
„Zimní olympiádu“, kterou jsme letos mohli díky počasí zorganizovat venku na zahradě.
Na olympiádě nechyběly disciplíny jako je bobování
(chlapci táhli na bobech děvčata po vytyčené trase), lyžování
(předškoláci si vyzkoušeli běh na opravdových dětských lyžích, menší děti pouze proběhly trasu s hůlkami v rukou),
biatlon (děti střílely obarvenými sněhovými koulemi na terč)
a hokej (děti musely do branky dopravit slalomem puk).
Všichni naši malí sportovci se snažili a ve školce poté obdrželi medaili a sladkou odměnu.
- Adéla Stryková, Dis. -

Bubenické představení bylo pro děti něčím úplně novým.
Děti byly aktivní, soustředěné, spontánní. Uvolnily ze sebe
energii a některým se podařilo pěkně chytit rytmus. Vyzkoušely si roli bubeníka a poznaly, jak fyzicky náročná tato profese je. Z celého programu byly nadšené.
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Základní škola
Nový rok 2019 začal pro žáky naší školy ve čtvrtek 3. ledna.
Hned první hodiny tohoto dne strávili žáci na plaveckém výcviku v Uničově. Bylo to již po sedmé v tomto školním roce.
Děti se během výuky plavání zdokonalovaly v plaveckých
dovednostech v družstvech podle své výkonosti. Někteří také
využili možnosti se nechat při plavání vyfotit. Poslední plavecký výcvik proběhl 31. ledna. Všichni plavci obdrželi
„mokré“ vysvědčení, na kterém jim paní instruktorky zapsaly,
jak byli úspěšní, kolik metrů uplavali a které další disciplíny
splnili.
V úterý 22. ledna žáci 4. a 5. třídy v rámci výuky výtvarné
výchovy navštívili s paní ředitelkou výstavu „Bylo nebylo,
vypráví bratři Čapkové“ v Muzeu umění. Děti prostřednictvím
metody vyprávění příběhů nahlédly do tehdejšího uměleckého
světa, např. na setkání pátečníků.
Žáci 4. ročníku se každoročně připravují na splnění průkazu
cyklisty. Výuka bývá rozdělena do několika částí. 23. ledna
přišly školitelky dopravní výchovy i s policistou, aby objasnili
dětem pravidla silničního provozu. Děti si vedly dobře a zadané úkoly téměř bez chybičky splnily. V červnu celou výuku
zakončí písemnými testy a jízdou na dopravním hřišti v Litovli.
V úterý 29. ledna se v náhradním termínu uskutečnila Netradiční bubenická dílna pod vedením bubeníka Davida Andrše.
Děti se přesvědčily, jak se dají využít věci kolem nás
k produkci zvuku. Hrály na recyklované materiály (plastové
sudy, hrnce, chrastítka z plechovek aj.) pomocí paliček zakončených tenisovým míčkem. Naučily se pár rytmů za pomoci
rytmického slabikování a popěvků, které potom převáděly do
hry na nástroje. Vyzkoušely si také hru na vlastní tělo, neboli
bodydrumming, tleskání, pleskání, dupání při tanci. Program
byl pro „malé bubeníky“ jedinečným a nevšedním zážitkem.
Díky němu okusili roli bubeníka a poznali, jak fyzicky náročná tato profese je.

- Mgr. Sabina Kohoutková -
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ROZHOVOR S HANOU PŘIDALOVOU
Záleží Vám na zdraví Vaší rodiny? Trpíte ekzémy nebo alergiemi? Máte podrážděnou pokožku od běžné drogerie? Není
Vám lhostejné znečištění životního prostředí? Chcete uklízet
jednodušeji, zdravěji a bez drhnutí? Není Vám jedno, co zde
přenecháme našim dětem, vnoučatům a pravnoučatům?

ale my ji ano. Pokud chci něco změnit, musím začít u sebe.
Proto je důležité vědět, že tyto výrobky existují a já se ráda
podělím o své zkušenosti s nimi. Posouvám tak ideu zdraví
a ekologie zas o kousek dál a těší mě, když si lidé tuto problematiku čím dál častěji uvědomují.

Na tyto a další otázky Vám odpoví následující příspěvek –
rozhovor s místní občankou paní Hanou Přidalovou.

Jaké druhy kosmetiky nám můžeš představit?

Kde a kdy jsi se poprvé dozvěděla o existenci české ekologické drogerie?

Asi před čtyřmi roky se za mnou na kafé zastavila známá, se
kterou jsem se již delší dobu neviděla. Určitě jsme si měly co
říct a mimo jiné mi s nadšením začala vyprávět o výrobcích
ekologické drogerie a jejich účincích. Musím přiznat, že ve
mně tím svým nadšením vzbudila zvědavost a touhu vědět
o výrobcích a firmě víc. Na další schůzce mě vše pěkně vysvětlila, ukázala a dala vzorky na vyzkoušení. Byla jsem spokojená s jejich účinky a začala jsem si tak postupně obměňovat moje doposud používané prostředky za ty nové, bez škodlivé chemie.
Co Tě přivedlo k tomu, zabývat se aktivně tímto druhem drogerie?
Nejprve jsem všechno poctivě vyzkoušela. Uklízela jsem tak
hravě, zdravě a voňavě, až jsem dokonce měla pocit, že mě
uklízení i baví. Výrobky jsem si oblíbila a zároveň jsem měla
potřebu podělit se s tím svým nadšením se svými kamarádkami. Všechny přece doma uklízíme a pereme. Tato drogerie
neobsahuje škodlivou chemii, proto je vhodná pro ty, kteří
mají kožní problémy, ekzémy, alergie, pro rodiny s malými
dětmi a vůbec pro všechny, kdo preferují zdraví životní styl
a není jim lhostejná příroda kolem nás. Je snadno odbouratelná v přírodě, vhodná jak do domácích biologických čističek,
tak i těch velkokapacitních, neboť její složení neničí přátelské
bakterie potřebné k vyčištění vody a v konečné fázi tak šetří
i provozní náklady těchto zařízení. Příroda nepotřebuje nás,

Jedná se o veškeré výrobky, které doma používáme na praní,
úklid, speciální řadu pro miminka a malé děti, léčebnou kosmetiku, pleťovou, vlasovou a tělovou kosmetiku, kosmetiku
pro domácí zvířecí mazlíčky, péči o automobil a rostliny.
V čem spočívá ekologičnost této drogerie?
Tyto výrobky na rozdíl od běžné drogerie neobsahují zdraví
škodlivé látky - fosfáty, chlor, formaldehydy, perboráty, plnidla, parabeny, sulfáty, syntetická barviva a vůně. Naopak obsahují aloe vera, které nevysušuje pokožku a je hypoalergenní.
To co pracuje s nečistotou a čistí, jsou přírodní enzymy a šetrná chemie lehce odbouratelná v přírodě. Tato drogerie není
testována na zvířatech a je balena v koncentrátech do recyklovatelných materiálů.
Je známo, že nás české občany při nákupu nejčastěji motivuje a ovlivňuje cena nabízeného zboží. Jak je to
s ekonomickou stránkou těchto výrobků?

Ráda bych zdůraznila, že jde o koncentráty aktivních látek,
které se před použitím jednoduše naředí a dávkují v malém
množství. Proto nám dlouho vydrží a po přepočtu je jejich
cena velice příznivá. Spotřebitel pak na rozdíl od běžné drogerie hodně ušetří.
Další informace s praktickou ukázkou ekologické drogerie Vám osobně poskytne paní Hana Přidalová ve čtvrtek
dne 7. března 2019 od 18. 30 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Střeni.
- Hana Přidalová a Dagmar Holániková -

MODROZELENÁ ÚSPORÁM
Vážení sousedé, vážení obyvatelé obce Střeň.

naši nabídku, která je komplexní a různorodá.

Na téma energetických úspor koluje ve společnosti mnoho
mýtů a polopravd. Našim cílem je vzdělávat širokou veřejnost
a předcházet tak případným špatným rozhodnutím. Proto jsme
vypracovali program: MZÚ – Modrozelená úsporám.

Jako jediní v ČR pořádáme pro naše klienty kurzy energetické gramotnosti (KEG). Na těchto kurzech dostanou klienti
základní informace o energetice.

MZÚ© je komplexní energetické poradenství určené pro
většinu klientů, zejména pro domácnosti, firmy a obce. V rámci analýzy zjistíme, které energetické úspory můžete uplatnit
a následně efektivně zkombinujeme například úspory na vodě, vytápění, osvětlení, elektrické energii, distribuční sazbě,
jističi, zemním plynu a další.

Ve spolupráci s Obcí Střeň jsme pro Vás připravili besedu
o energetice. Beseda se uskuteční ve středu dne 27. února
2019 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Za vypracování analýzy programu MZÚ klienti nic neplatí.
K tomu ještě pro klienty řešíme průkazy energetické štítky
budov (PENB), kotlíkové dotace, fotovoltaické elektrárny
(FVE), nebo program Dešťovka pro SBD a SVJ. Na instalaci
FVE přispívá stát dotací 50 % z investice.

Beseda s občany:

Ukážeme Vám modelové příklady z našich programů a také
se těšíme na Vaše dotazy. Kontakt: Ilona Čajková – energetický poradce, tel.: 736 680 551
- Ilona Čajková -

O nás: Jsme česká akciová společnost, která na českém trhu
působí 10 let. Naši klienti jsou firmy, obce, bytová družstva
a občané. S našimi klienty jednáme individuálně, snažíme se
jim vyjít vstříc dle jejich přání a požadavků. Energetická optimalizace je našim klientům šitá vždy na míru. Neustále sledujeme energetický trh a podle probíhajících změn aktualizujeme
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
ASTRONAUTKA BRÁNA BUTIK CEMENT CIHLIČKA DÍLNA DLAŽBA DORUČOVATELKA DUPLIKÁT EVAKUACE HELIGONKA JAMKA KABÁT KABEL KAMUFLÁŽ LAVIČKA MAKARÓN
MOTOKROS MOZOL MYTOLOGIE
NADĚJE NÁLEPKA OBÁLKA OBJEKTIV POTOPA PRUŽINA RAŠELINA
RODINA SAZENICE SMRŠŤ SUCHAR
UBYTOVNA ÚLEVA UMĚLKYNĚ
Den … tajenka ... slaví 14. února milióny
zamilovaných po celém světě. Tento anglosaský svátek se
v posledních dvou desetiletích
zabydlel i u nás a hlavně u mladší generace
konkuruje našemu tradičnímu svátku lásky
1. máji. Nejčastěji se zamilovaní navzájem
obdarovávají květinami, čokoládou, romantickými večeřemi, parfémy a šperky. Červené
růže jsou ta nejlepší varianta symbolizující
romantickou lásku.
- Dagmar Holániková -

OMALOVÁNKY PRO DĚTI
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TJ STŘEŇ
Plesová sezona je v plném proud...

1. místo – Mobil

Opět zdravím se svou trochou do mlýna do Střeňského občasníku.

2. místo – Navigační systém

Tentokráte Vás, v rámci plesové sezony, všechny srdečně
zvu na tradiční ples TJ Střeň, z. s. 54. Sokolské Šibřinky.

A spoustu dalších parádních cen!!!

Doufám, že společně dobře „zapaříme“ jak na parketě, tak
i v pekle.
Včetně bohatého občerstvení a vyhlášení tří nejlepších masek, určitě bude velkým lákadlem předpůlnoční tombola.

3. místo – Fotoaparát

Tak přijďte a neváhejte.
Budeme se moc těšit.

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

A máte se na co těšit:

PLÁN AKCÍ NA ROK 2019
16. 2. 2019 - 54. Šibřinky (ples TJ Střeň)
27. 2. 2019 - Beseda o energetice
7. 3. 2019 - Ukázka ekologické drogerie
16. 3. 2019 - Dětský maškarní ples
6. 4. 2019 - Ukliďme Česko
30. 4. 2019 - Čarodějnice
4. 5. 2019 - 20. ročník turnaje v nohejbale
5. 5. 2019 - Vítání občánků, položení kytic u pomníků
9. 5. 2019 - Besídka ke Dni matek (ZŠ Střeň)
16. 5. 2019 - Besídka ke Dni matek (MŠ Střeň)
6. 6. 2019 - Celé Česko čte dětem, výstava knih
7. 6. 2019 - Celé Česko čte dětem, výstava knih
15. 6. 2019 - Volejbalový turnaj

29. 6. 2019 - Hasičský sportovní den pro děti
24. 8. 2019 - O pohár SDH Střeň (dětská hasičská soutěž)
2. 9. 2019 - Zahájení nového školního roku
7. 9. 2019 - Komárfest (Den Obce Střeň - 770 let obce, 130
let SDH Střeň)
21. 9. 2019 - Střeňské vinobraní
12. 10. 2019 - Charitativní sbírka šatstva a dalších věcí
19. 10. 2019 - Charitativní sbírka šatstva a dalších věcí
25. 10. 2019 - Položení kytice u pomníku 1. a 2. světové války
15. 11. 2019 - Po stopách svatého Martina, uspávání broučků
7. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromu
- 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
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60,- Kč
90,- Kč
120,- Kč

Čtvrtina strany
Polovina strany
Celá strana

180,- Kč
360,- Kč
720,- Kč
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Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 4. dubna 2019
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Petr Němeček, Milan Medvedík, Adéla Stryková, Sabina Kohoutková, Dagmar Holániková, Hana Přidalová,
Ilona Čajková, Jaroslav Havlíček.
Redakční rada: Jiří Nevima, ml., Petr Němeček, Dagmar Holániková.

Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.

Evidenční číslo: MK ČR E 21502

12

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

