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Vychází jednou za dva měsíce.

DĚNÍ V OBCI
Na začátku května jsme přivítali do
svazku
obce2019
sedm
novýchvytříděné
občánkůplasty
- pět
Od ledna
budeme
chlapců
a
dvě
dívky.
Přejeme
jim
předevčetně nápojových kartónů svážet jednou
vším zdraví a radost ze života.
za čtyři týdny pomocí žlutých 240 litrových
V letním
období
nás
popelnic.
V úterý
15.okolo
ledna prázdnin
2019 proběhčeká
spousta
akcí,
které
bych
touto
forne první svoz pomocí nových žlutých pomou
rádPapír
připomenul
a pozval
ně: lepelnic.
(papírové
obaly) na
včetně

15.
června
Volejbalový
turnaj
penky budeme od ledna pravidelně svážet

29.jednou
červnaza- Hasičský
den modré 240
také
28 dní skrze

6. července
- HryPrvní
bez hranic
litrové
popelnice.
svoz Mikroremodrých
gionu
Litovelsko
účastí2019.
týmuPůvodní
Střeně
nádob
proběhne
29. sledna
(Vilémov
fotbalové
hřiště)
modré kontejnery o objemu 1100 litrů

2. srpna
- Po čemna
muži
touží (kino)
zůstanou
zachovány
současných
stano
16.
srpna
Ženy
v
běhu
(kino)
vištích.

30. srpna - Čertí brko (kino)
Přesný harmonogram svozů je přílohou

7. září - Komárfest
vydání zpravodaje, dále je součástí obecV kalendáře
rámci akce
obce
- Koního
a jeDen
možné
ho Střeň
najít také
na
márfest
se
ve
Střeni
představí
Smíšený
webových stránkách obce.
pěvecký sbor Příkazy, Nepijou, Veškerá
úcta,
Fleret
Zuzanou
Šulákovou,
KaPokud
máteseobavy,
že se
vám produkobát Revival
a Motors.
To všekartopod
vané
množstvíLive
plastů
a nápojových
taktovkou
moderátorky
nů
do popelnice
nevejde, jeRádia
nutné Haná
před
Martiny Qweetko
Pokud
vhozením
do nádobyProcházkové.
obaly (zejména
PET
budete
mít
chuť
pomoct
při
organizaci
lahve) sešlapat. Pokud i tak budete mít
této akce, hlaste se prosím u starosty
problémy s objemem odpadu, je potřeba
(tel. 723 766 522) nebo místostarosty
se
zamyslet
nad394
samotnou
nadměrnou
obce
(tel. 720
977). Bez
pomoci
produkcí
plastůbyv to
domácnosti.
V případě
dobrovolníků
nešlo - předem
děproblémů
kujeme .s kapacitou kontaktujte pracovníky Obecního úřadu (tel. 585 386 835).
Stejně jako minulý rok bych rád poděBudeme
se snažitŽatkovi
najít řešení.
Počkejme
si
koval Františku
za vysetí
hrášku
však
na
první
dva
svozy
a
poté
uvidíme.
a následnou péči na obecním poli za
Touto cestou bych chtěl požádat občany,
aby přistavovali k vyvezení pouze naplněné nádoby. V případě, že nádoba nebude
alespoň do poloviny naplněna, nemusí být
svozovou firmou vyvezena. Zbytečně přistavené nádoby by prodlužovaly čas svozu
a zvyšovaly by tak náklady obce, které by
se musely promítnout v poplatcích.

Datum vydání: 12. 6. 2019

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
obecním úřadem. Až bude hrášek zralý,
mohou
občané
natrhat
do na
sytosti.
Na
V rocesi2020
se obec
chystá
celkovou
září
tohoto
roku
je
naplánováno
zahájení
změnu systému, která by měla více motistavby sítí a komunikací právě u této
vovat občany, aby produkovali pokud
stavební zóny.
možno co nejmenší množství směsného
Nepříjemnouodpadu
zprávou(patří
je nutnost
navýkomunálního
do černých
šení
ceny stočného
od 1. ledna
2020.
popelnic).
Po vyhodnocení
zkušebního
Důvodem je úprava ceny v souladu
provozu bude nově nastaven celý systém
s finanční analýzou, jejíž plnění je souačástí
to zejména
s ohledem
blížící se
terpodmínek
dotačníhonaprojektu
odkamín
ukončení
skládkování
energeticky
nalizování obce. Nová cena stočného na
využitelných
komunálních
osobu a roksměsných
bude činit
1680,- odKč
padů - rok1560,2024.Kč).
Po uvedeném
datu se
(původně
Kdo platí měsíčně,
počítá s sivšeobecným
nárůstem
ceny na
za
nastaví
změnu trvalého
příkazu
částku
Kč a tokomunálního
s platností od
ledna
likvidaci140,směsného
odpadu.
2020.
S uvedeným
opatřením
souvisí
Pokud budeme
jako obec
intenzivně
třídit
ia nutnost
doplacení
stočného
za
měsíce
produkovat jen malé množství směsnéříjen
až prosinecodpadu,
a to u nemusí
občanů,sekteří
ho komunálního
nás
hradí
stočné zdražení
ročně a tolik
půlročně
(více
připravované
dotknout.
v rubrice informace z obce).
Avšak až časem uvidíme, jak přesně se nás
V souvislosti
s uzavírkou
silnice
proaktuální
a připravovaná
legislativa
dotkne.
cházející obcí Lhota nad Moravou (akce
Kromě žlutých
a máme
modrýchod nádob
výstavba
kanalizace)
Obce
Náklo
novou
o plánovaném
o objemu
240 informaci
l byly pořízeny
z projekotevření
v průběhu
letních
prázdtu (Střeň,cesty
Příkazy
- Systém
odděleného
nin.
zůstane otevřena
sběruKomunikace
materiálově však
využitelných
odpadů)
pouze
za předpokladu
dva plechové
kontejnerydodržování
na textil o ukázobje3
něné
(pomalé)
jízdy.
mu 2,5 m a dva velkoobjemový kontejnenastávajících
letních
měsíců20Vám
ryDo
s odklopnou
střechou
o objemu
m 3.
přeji
příjemné
prožití
dovolených
a
Každá obec obdržela pro svou potřebuděpo
tem
prázdniny.
jednékrásné
z uvedených
nádob.
- Jiří Nevima, starosta
Novinkou je přistavení velkoobjemového
kontejneru zelené barvy u vchodu do školy, který je určen pro odkládání papírového sběru pro ZŠ a MŠ Střeň. Průběžně zde
můžete odkládat svázané noviny, letáky,
časopisy či další stohovatelný papír a také
papírovou lepenku. Výtěžek ze sběru bude
sloužit zprostředkovaně dětem z naší školy. Předem děkujeme za podporu školy.

Závěrem tématu bych chtěl poděkovat
Jednotlivé nádoby jsou označeny tzv.
občanům za aktivní spolupráci při realizaci
RFID čipy, které slouží k identifikaci vývozu
změny v systému odpadového hospodářkonkrétní popelnice. Budeme tak mít cenství obce.
né informace, kdy a jaká nádoba byla vyvezena, což je důležité pro další rozhodování.

dovolte mi aktuální úvodník využít,
k prezentaci obce ve vztahu k žádání
o dotační prostředky.
Aktuálně jsme byli úspěšní v několika
dotačních programech vyhlašovaných
Olomouckým krajem. Z Programu na
podporu JSDH jsme získali 17 400,- Kč
na pořízení nafukovací lodě včetně příslušenství a přileb pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Střeň. Na zajištění
technického zázemí akce Den obce Střeň
(Komárfest) jsme obdrželi 20 tis. Kč
z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Ze stejného dotačního titulu byla obci přiznána podpora
ve výši 10 tis. Kč na vydání knihy o historii obce Střeň. Poslední přiznaná dotace z Ol. kraje ve výši 20 tis. Kč se týká
podpory projektu Rozšíření kamerového
systému v obci Střeň (lokalita u zdravotního střediska). Bohužel jsme nebyli
úspěšní v žádosti do Programu obnovy
venkova Ol. kraje, kde jsme opakovaně
žádali o dotaci 500 tis. Kč na spolufinancování akce výstavby komunikací v budoucí stavební zóně za obecním úřadem.

Další dotační žádosti na Ol. kraj budou
směřovat do projektů podporujících kulturu v obci - zlepšení zázemí místní knihovny a pořízení ozvučení pro obecní
akce.
Mezi již zrealizované dotační akce lze
zařadit projekt Střeň, Příkazy - systém
odděleného sběru materiálově využitelných odpadů, v rámci kterého byly zpracovány vzdělávací publikace Bioodpad
a Třídění odpadů, které si mohou občané
vyzvednout na obecním úřadě. Nyní zbývá v rámci pětileté udržitelnosti projektu
naplnit monitorovací indikátory, tedy
intenzivně třídit a snižovat množství
směsného komunálního odpadu. Pokud
chceme platit co nejnižší částky za likvidaci odpadů, je třídění tím nejlepším
řešením.
- Jiří Nevima, starosta -
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PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ODPADOVÉHO ZÁKONA
Tak jak už bývá v naší obci zvykem, věnujeme výraznou
pozornost tématu odpadů a nakládání s nimi. Aktuálně se nám
do rukou dostal návrh novely odpadového zákona z pohledu
neziskové společnosti Arnika, který obsahuje závazky dané
evropskou legislativou (směřují k oběhovému hospodářství).
Normy EU jsou závazné pro každý členský stát, tedy i ČR,
potažmo do budoucna i pro naši obec. Dovoluji si tedy uveřejnit příspěvek Ing. Milana Havla, experta na oblast odpadového hospodářství ze společnosti Arnika. Co nás tedy čeká?
Cíle oběhového hospodářství:



v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů,
v roce 2030 recyklovat 60 % komunálních odpadů,

v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů,

v roce 2035 skládkovat maximálně 10 % komunálních
odpadů,

zvýšit recyklaci všech obalů na 65 % v roce 2025 a 70 %
v roce 2030.
Aby cílů oběhového hospodářství bylo v ČR docíleno, je
v zákoně navrženo:


*Zvýšit poplatek za uložení odpadu na skládku ze současných
500,- Kč dle následující tabulky, směsný komunální odpad
bude považován za využitelný:

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 a dále

využitelného odpadu

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkového odpadu

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

*Obcím bude nabídnuta tzv. recyklační sleva. Obec, která
2 roky před dobou platnosti pro výši poplatku (pro rok 2021
je to rok 2019) vytřídí určité procento komunálních odpadů,
Rok

bude za uložení směsného odpadu platit poplatek dle tabulky
pro zbytkový odpad. Požadovanou míru třídění ukazuje následující tabulka:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

úroveň recyklace (%)

35

45

55

60

65

70

70

70

75

úspora za skládkování (Kč/t)

300

400

500

750

1000

1000

1100

1100

1150

*Obcím, které nedocílí stanovené úrovně recyklace v roce
2025 (60 %), 2030 (65 %) a 2035 (70 %) bude hrozit pokuta
až do výše půl miliónu korun.
V zákoně stanovené požadavky na obce považujeme za
hodně přísné a pro mnoho obcí nesplnitelné a proto doporučujeme projednávání zákonu sledovat. Na druhou stranu je třeba
říci, že hlavně díky lepší evidenci bioodpadů, úroveň recyklace v mnoha obcích od roku 2015 výrazně vzrostla. V roce
2017 dosáhlo 40% úrovně třídění již přes 2000 měst a obcí.
Návrh zákona předpokládá, že na recyklační slevu budou
moci dosáhnout i obce, které podporují domácí a komunitní
kompostování. Odpad takto odkloněný bude moci být započten do úrovně recyklace, ale pouze za určitých podmínek
(bude upřesněno). Za společnost Arnika jsme navrhli, aby

slevu získali i obce s produkcí směsného odpadu pod 100 kg/
ob/rok.
Podklad pro tvorbu příspěvku byl získán od Ing. Milana
Havla, experta pro oblast odpadů z hlediska vlivů na životní
prostředí z organizace Arnika (česká nezisková společnost,
která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí www.arnika.org).
Z příspěvku je zřejmé, že pokud chceme mít co nejnižší
náklady na likvidaci odpadů, musíme odpovědně přistupovat
k třídění odpadů. Otázkou „recyklace“ a její podpory se bude
muset stát podle mého názoru věnovat daleko intenzivněji než
doposud.
- Jiří Nevima, starosta -

INFORMACE Z OBCE
MUDr. ANDREA ADAMCOVÁ – OZNÁMENÍ PRO
PACIENTY

NAROVNÁNÍ ZÚČTOVACÍHO OBDOBÍ PRO STOČNÉ

Dovolená v měsíci červenci 22. 7. - 2. 8. 2019, zastupující
lékařka MUDr. Romana Švecová. Kontakt: Spea Olomouc,
Nám. Nár. Hrdinů 2, telefon: +420 585 224 527, mobil: +420
727 838 050.

Z důvodu změny zúčtovacího období při výběru stočného –
z původního 1. 10. daného roku do 30. 9. roku následujícího
je třeba narovnat platby za chybějící období 3 měsíců - říjen,
listopad, prosinec (viz tabulka). Tím bude možné přejít na
nové zúčtovací období platné od 1. 1. do 31. 12. aktuálního
roku. V souvislosti s aktualizací smluv O odvádění odpadních
vod kanalizací v obci Střeň bude však nutné ze strany občanů
uvedené 3 měsíce dodatečně jednorázově doplatit. Každá
domácnost bude písemně informována o výši finančního narovnání. Úhrada se nebude týkat občanů, kteří od října 2011
platili stočné v měsíčních splátkách.

VÁŽNÍ LÍSTKY - ŽELEZO A PAPÍR
Obec Střeň žádá občany, kteří odevzdávají železo a papír
do sběru, o předání vážních lístků na obecní úřad. Obec může
Vaše lístky uplatnit u obalové společnosti EKOKOM a zprostředkovaně tak snížit náklady na odpadové hospodářství.
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měsíce

zúčtovací období doposud
1. 10. 2011 - 30. 9. 2018

1. 10. 2018 - 30. 9. 2019

nové zúčtovací období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
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VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 2/2019

niorů 10.000,- Kč,

1) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje program zasedání



2) Jmenování zapisovatele: Mgr. Monika Kelarová
3) Jmenování ověřovatelů zápisu: Petr Němeček, Dagmar
Holániková, Jaroslav Šlégl




4) Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 25. 2. 2019.
Návrh rozpočtu byl průběžně projednáván na pracovních
poradách zastupitelstva obce od začátku roku 2019.
Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje rozpočet obce na rok
2019 takto:
Příjmy rozpočtu
Financování příjmů

Obec Štěpánov, obecní policie Štěpánov 27.000,- Kč,

3.242.000,- Kč



903.152,- Kč
21.364.160,- Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet jako vyrovnaný, ke
krytí výdajů budou použity přebytky hospodaření minulých
období.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků
a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2019 fyzickým a právnickým osobám:


dotace Tělovýchovná jednota Střeň 35.000,- Kč,



dotace Sbor dobrovolných hasičů Střeň 40.000,- Kč,



dotace SRPŠ při ZŠ a MŠ Střeň 20.000,- Kč,
finanční dar Elena Kuxová – zástupce Volejbal - group
6.000,- Kč,
finanční dar Mgr. Jiřina Sedláčková – zástupce Klubu se-
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finanční dary neziskovým organizacím, (hospice, DD)
10.000,- Kč,



20.461.008,- Kč



finanční dary spolkům, kapelám za kulturu 10.000,- Kč,

18.122.160,- Kč

Výdaje rozpočtu



finanční dary fyzickým osobám za kulturní vystoupení
5.000,- Kč,

příspěvky spolku Odpady Olomouckého kraje 2.000,- Kč,

21.364.160,- Kč

Celkové výdaje



příspěvky PO ZŠ a MŠ Střeň na provoz 488.000,- Kč,



Celkové příjmy ve výši

Financování výdajů



finanční dar Roman Uvízl – zástupce Klubu šipkařů Střeň
7.000,- Kč,

příspěvky sdružením – Mikroregion Litovelsko, MAS,
RARSM, SOSM, komáři, dopravní obslužnost 88.000,Kč.

6) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy
a Mateřské školy Střeň, okres Olomouc, příspěvkové organizace na rok 2019 a to v následující výši: náklady - 4.930.000,
- Kč, výnosy - 4.930.000,- Kč a příspěvek na provoz 488.000,- Kč.
7A) Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy paní Jany
Prachařové, paní Stanislavy Hánošové a pana Ctibora Dohnala na změnu územního plánu obce Střeň.
7B) Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem směny pozemku
s paní Janou Prachařovou, jehož předmětem je řešení přístupové cesty k pozemku p. č. 269/3 v k. ú. Střeň.
8) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek číslo 2 ke smlouvě
o sběru, přepravě a odstraňování biologicky rozložitelných
odpadů s Technickými službami Náklo, příspěvkovou organizací.
9) Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví obce Střeň na období
2019 – 2029.
10) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 19012068 se společností Timoris Projekt a. s., jejímž předmětem je
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administrace projektu Vybudování workoutového hřiště a lanové dráhy v obci Střeň.
11) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8016543/VB/001 Střeň p. č. 173/1 – připojení KNN se
společností ČEZ Distribuce, a. s..
Zasedání č. 3/2019
1) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje program zasedání
2) Jmenování zapisovatele: Mgr. Monika Kelarová
3) Jmenování ověřovatelů zápisu: Vladimír Kamínek, Miroslav Ševčík, Josef Gargela
4) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Střeň za
rok 2018 včetně zprávy KÚOK o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018 s výrokem: - bez výhrad -.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok
2018 v jejím plném rozsahu a výsledek hospodaření za rok
2018 ve výši 2.425.701,02 Kč.
6) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ
Střeň, příspěvkové organizace a schvaluje kladný výsledek
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Střeň ve výši
20.501,58 Kč a jeho převod do rezervního fondu v plné výši.
7) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 17 400,- Kč, spolufinancování projektu a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň zřízené obcí Střeň
v rámci dotačního titulu Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 v Programu na podporu
JSDH 2019. Předmětem dotace je pořízení souboru prostředků
pro práci na vodní hladině – loď nafukovací včetně příslušenství a přileb, vše v hodnotě do 35 000,- Kč.
8A) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 20 000,- Kč, spolufinancování projektu
a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Den
obce Střeň – Komárfest v rámci dotačního titulu Program podpory kultury vm Olomouckém kraji v roce 2019.
8B) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč, spolufinancování projektu
a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Kniha
o historii obce Střeň v rámci dotačního titulu Program podpory
kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

12) Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s panem
Davidem Huňkou a s paní Lucií Fukalovou, jejímž předmětem
je majetkoprávní vypořádání.
13) Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o zajištění provozování veřejného pohřebiště s Obcí Náklo.
Roční náklady budou činit 37 882,- Kč.
14) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci části kulturního domu s firmou GARPEMMA, s.r.o. za cenu 209 500,- Kč.
15) Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Milana
Medvedíka o zajištění možnosti napojení na inženýrské sítě.
16) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zájem Obce Střeň
o partnerství v připravovaném projektu „Podpora zaměstnanosti na Litovelsku“, jehož žadatelem bude Sdružení EDUKOL, z. s.. Z projektu bude finančně podpořeno pracovní místo zaměstnance obce po dobu dvou let.
17) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o naplňování
cílů a opatření komunitních plánů za rok 2018 (Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel).
18A) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 1-2019 a 2-2019.
18B) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 32019.
19) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1039C1821 s Českou republikou
– Státním pozemkovým úřadem.
20) Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny stočného na
částku 1680,- Kč za osobu a rok a to s platností od 1. 1. 2020.
21) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 1116/2019-SML/717/306-07/Ru s Povodím Moravy,
s. p..
22) Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o skončení nájmu
prostoru sloužícího k podnikání s panem Jiřím Drozdem, jejímž předmětem je ukončení nájmu pohostinství k 30. 6. 2019.
23) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pohostinství - prostor sloužících podnikání.
24) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy
o spolupráci při realizaci projektu Střeň a Příkazy - Systém
odděleného sběru materiálově využitelných odpadů.

9) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 20 000,- Kč, spolufinancování projektu a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Rozšíření
kamerového systému v obci Střeň v rámci dotačního titulu
Podpora prevence kriminality v Dotačním programu pro sociální oblast 2019. Předmětem dotace je rozšíření kamerového
systému obce o dvě kamery v lokalitě u zdravotního střediska,
vše v hodnotě do 30 000,- Kč.

25) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí do Programu
na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2019 a to za účelem nákupu ozvučení, které bude využito při kulturních akcích pořádaných Obcí 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.

10) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek veřejné zakázky na
stavební práce Střeň – TVRD, schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na akci Střeň – TVRD se společností RI-STAV s.r.o.
v hodnotě 5 969 541,76 Kč včetně DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.

26) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí do Programu
na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 (Dotační titul 2 - Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti) a to za účelem zkvalitnění
zázemí v místní knihovně. 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.

11) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek veřejné zakázky
s názvem Pořízení elektromobilu pro Obec Střeň, schvaluje
kupní smlouvu na dodávku elektromobilu se společností
EcoFuture s. r. o. v hodnotě 1 246 784,- včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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- Obecní úřad -
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STŘEŇSKÉ VČELAŘENÍ s panem Milanem Bursou
„Troufám si tvrdit, že včela je nejdůležitější tvor na naší
planetě. Koná pro lidstvo a přírodu něco téměř nepředstavitelného: poskytuje nám nejen med, ale hlavně se stará o to, abychom měli plný stůl. Ani se nechce věřit, že včela medonosná
je z hlediska zabezpečení výživy pro člověka až třikrát důležitější užitkové zvíře než hovězí dobytek či prasata.“ Potvrzuje
nám jak odborná literatura, tak i místní včelař pan Milan
Bursa.

Snad každý Střeňák a vůbec všichni, kdo projíždí naší obcí,
si nemohli nepovšimnout, jak nám během posledních let prokoukla včelařská zahrada patřící spolku ZO ČSV Náklo. Na
začátku vesnice nás okamžitě zaujme vyřezávaná včela, mezi
ovocnými stromy na nás vykoukne vedle úlů včelín, pak spatříme kláty – úly vydlabané z kmene stromu, kočovný vůz
a ještě jeden barevný včelín s vymalovanými šablonami včelek. A ta postava dobového včelaře v životní velikosti se už
vůbec nedá přehlédnout! Ten, kdo neodolá a pozastaví se
u střeňské rozkvetlé zahrady, ucítí příjemnou a nasládlou
vůni medonosných rostlin (např. svazenky). Stačí se jen trochu nerušeně zaposlouchat a neunikne nám ani příjemně
uklidňující bzučení pracovitých včelek.

ní lékař. Ve Střeni se tehdy často konaly výstavy a včelařské
besedy či přednášky.
Položila jsem mu několik otázek, aby nám laikům dovolil
nahlédnout do říše včel, kde má vše svůj řád. Dověděla jsem
se, že díky pracovnímu nasazení a týmové spolupráci funguje
včelí stát bezvadně. Matka a trubci zajišťují rozmnožování
a dělnice zařídí vše, co je důležité pro další existenci včelstva.
V průběhu svého života plní včela rozličné úkoly – od stavby
plástů po výrobu medu. Díky své tělesné stavbě je k tomu
perfektně vybavena. Jsou to stavitelští mistři. Šestihranný tvar
buněk optimálně využívá prostor plástu a nevznikají žádné
zbytečné mezery.

Další užitečnou a zajímavou informací je složení jednoho
včelstva. Na jednu matku krmenou mateří kašičkou připadá
v jednom včelstvu v létě 50 000 – 70 000 dělnic, v zimě
10 000 – 15 000. Trubců, kteří se páří s matkou 500 – 2 000.
Matka denně naklade až 2 000 vajíček, její zvláštní vůně
(feromon) udržuje včelstvo pohromadě, nemá vyvinuté žihadlo, žije 2 - 5 let. Dělnice jsou dodavatelky pylu a nektaru,
producentky vosku, staví plásty, pečují a vychovávají plody,
vyrábí med. Dožívají se v létě 35 - 42 dní, v zimě 6 - 7 měsíců. Pečují o matku a jsou vybaveny žihadlem. Trubci žijí 30 40 dní, jsou krmeni dělnicemi a nemají žihadlo.

Svá včelstva tu mají čtyři včelaři a pan Bursa je jedním
z nich. Jak nám prozradil, navázal tak na tradici svého dědečka, který byl kdysi i jednatelem včelařského spolku, míval až
dvacet včelstev a dokonce vymyslel elektrické tavení vosku.
Péče o místní včelařskou zahradu je jeho velkou zálibou a jak
sám tvrdí: „Baví mě to víc, než vysedávat po hospodách“.
Stará se o osm včelstev a připravuje i úly pro svého vnuka,
kterého postupně zasvěcuje do tajů včelaření.
Povyprávěl a zavzpomínal i na historii včelařského spolku.
První písemné zmínky o něm pochází už z poloviny 13. století. V roce 1906 byl v nedalekém Nákle založen Včelařský
spolek pro Náklo a okolí, tedy i pro Střeň. Při založení měl
tehdy 30 členů. První předseda včelařů a zakládající člen byl
MUDr. František Strava (9. 10. 1859 - 11. 10. 1937) - obvod-
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Pan Milan Bursa patří k tzv. hobby včelařům. Je to chovatel, který má své včelky jako mazlíčky, kteří mu přináší radost a jako přidanou hodnotu i včelí produkty - med, propolis
a vosk. Je potěšující, že i přes všechna úskalí (včelí nemoci,
nákladné pořízení potřebného vybavení, dodržování veterinárního zákona, atd.), kterými si musí jak začínající tak
i zkušený včelař projít, jsou stále mezi námi včelaři srdcaři,
co se nevzdávají a svou lásku k včelkám i důležité zkušenosti
umí předávat dál.
Včela medonosná je bezesporu multitalent v živočišné říši
a určitě velký dík i uznání patří všem včelařům, že nám
o naše chlebodárce od jara do zimy neúnavně pečují. Krásnou
vizitkou toho všeho snažení je i včelařská zahrada u nás ve
Střeni, která je příkladem i okolním obcím. Nezbývá než konstatovat, že pokud budeme mít v dědině další včelaře následovníky, bude ve Střeni o hojnou úrodu do budoucna postaráno!!!
Včelaři, děkujeme!!!

- Dagmar Holániková a Milan Bursa -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Základní škola
Velikonoce v Čechách pod Kosířem
V pondělí 15. 4. se všechny děti z mateřské i základní školy
vydaly autobusem na zámek do Čech pod Kosířem. Chvíli si
pohrály a nasvačily v zámeckém parku a pak je čekala prohlídka zámku, do níž byly zakomponovány i informace
o velikonočních tradicích. Z pohádky se dozvěděly například
to, proč k Velikonocím patří zajíček. Po prohlídce děti čekalo
velikonoční tvoření a také si mohly vybrat z velké nabídky
velikonočních ozdob.

Aktivity ve školní družině
5. 4. se žáci společně s paní vychovatelkou vypravili pozorovat živočichy z mokřin a tůní. S paní Malou na louce
u Pňovic pozorovali nejrůznější živočichy lužního lesa, např.
chvostoskoky, listonohy, žábronožky, larvy vážek atd.
Před velikonočními svátky žáci základní školy nezaháleli
ani ve školní družině. Vyráběli dekorace z přírodních materiálů, zdobili vajíčka a povídali si o tradicích spojených se
svátky jara.
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Návštěva Vlastivědného muzea Olomouc a divadelní
představení A silly bear
V úterý 30. dubna se žáci 3. - 5. třídy radovali, protože je
čekal den, kdy si nemuseli nic připravovat do školy. Dopoledne navštívili stálou expozici Příroda Olomoucka, ve Vlastivědném muzeu. Mohli si vyzkoušet práci s mikroskopem,
prolézt jezevčí norou, poznávat hlasy ptáků, prozkoumat jeskyně a mnoho dalšího Po prohlídce muzea se přesunuli do
kina Metropol, kde shlédli česko-anglickou pohádku „A silly
bear“. Pohádka byla velmi vtipná a všem se moc líbila.
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Pálení čarodějnic
Po návratu z Olomouce na děti i jejich rodiče čekala další
zábava. V odpoledních hodinách děti s rodiči přišly ke Kulturnímu domu ve Střeni, odkud vycházel čarodějnický průvod. Čarodějové a čarodějnice prošli celou vesnici a vrátili se
zpět ke Kulturnímu domu, kde si všichni mohli vyzkoušet
nejrůznější aktivity, jak třeba čarodějnickou kuchyň, hokej se
začarovaným míčkem, skákání v pytlích a jiné. Když čarodějné řádění skončilo a žáky vyrobená čarodějnice shořela na
hranici, pustili se všichni do opékání buřtů.
- Mgr. Sabina Kohoutková -

Mateřská škola
V období Velikonoc jsme s dětmi navštívili zámek
v Čechách pod Kosířem, kde byl pro nás připravený velikonoční program. Postupně jsme procházeli jednotlivými komnatami, kde byly dětem přiblíženy zvyky a tradice těchto svátků. V poslední komnatě čekalo na děti stínové divadlo a poté
jsme se přesunuli do dílny, kde si vyzdobily velikonoční vajíčko.

V měsíci květnu nás kromě vítání občánků a zápisu do MŠ
čekal opět projekt „Zdraví dětem“. Tentokrát s názvem „Jak
se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“. Děti si zopakovaly, co je
pro naše tělo zdravé a nezdravé, poznávaly různé druhy potravin, skládaly puzzle zvířat, ze kterých máme užitek, třídily
ovoce a zeleninu a naučily se říkanku s pohybem. Nakonec
programu obdržely děti diplom za účast, omalovánku
a pexeso.
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Také jsme měli připravenou tradiční besídku ke Dni matek,
která se uskutečnila ve čtvrtek 16. 5. 2019. Besídka byla tematicky založená s názvem „Šmoulí párty“. Jak již název
napovídá, děti se proměnily ve šmoulíky a všem přítomným
ukázaly, co vše se naučily. Nechyběly různé tanečky, básničky s pohybovým ztvárněním a písničky. Nakonec besídky
byly do závěrečné písničky zapojené i maminky dětí, které si
zatančily makarenu. Besídka byla tradičně završená rozdáváním dárečků a letos si děti domů odnesly i šmoulí dobroty.
V pondělí 20. 5. jsme s dětmi vyrazili na školní výlet na
hrad Šternberk, kde byl pro děti připravený program
o Harrym Potterovi. Děti byly rozdělené do družstev a po-
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stupně plnily úkoly na různých stanovištích. Po splnění těchto
úkolů proběhla prohlídka hradu a poté nákup suvenýrů.
Poslední květnový den si naše škola připravila pro děti
„sportovní den dětí“, který se uskutečnil na hřišti za kulturním
domem. Děti měly projet slalomem dráhu na koloběžce (malé
děti na skákacím balonu), poté přeskákat překážky, vylézt na
zvýšenou plochu a seskočit, přelézt zúženou plochu, házet na
cíl a školáci ještě házeli na koš. Poté si nakreslily jarní obrázek
křídami na zem a byly odměněny sladkostmi, které si samy
vybraly.

V tentýž den následoval další program pro děti v rámci Malé
technické univerzity, konkrétně lekce „Malý inženýr“. Tato
lekce navazovala na předešlou, kdy si děti zopakovaly, co jsou
obvodové zdi atd. a naučily se nové pojmy jako je kanalizace,
elektřina, voda, potrubí. Po skupinkách si postavily dům, přivedly do něj elektřinu, vodu a napojily se na kanalizaci. Nakonec si dům zařídily a spontánně si pohrály s panáčkem. Po
ukončení tohoto výukového programu obdržely diplom.
V týdnu od 17. 6. do 21. 6. bude v MŠ opět probíhat projekt
„Babička a dědeček do školky“, který bude již posledním
v tomto školním roce. Pevně věříme, že v tomto projektu budeme pokračovat i v příštím školním roce. Touto cestou bychom chtěli mnohokrát poděkovat babičkám, které se i letos
zapojily.
Do konce června nás ve školce ještě čeká nocování předškoláků v MŠ, které proběhne v pátek 21. 6. (respektive z pátka
21. 6. na sobotu 22. 6.), pasování předškoláků a rozloučení se
školkou.
- Adéla Stryková, Dis. -

Začátkem měsíce června nás navštívili herci Moravského
divadla Olomouc, kteří byli dětem číst pohádku (v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“). Ve školce nám četla paní Ivana
Plíhalová a dětem se pohádka líbila.

MLADŠÍ HASIČI
Letos se mladším hasičům opravdu daří, proto bych vás ráda
informovala o výsledcích našich mladých hasičů v posledních
týdnech na různých závodech. Jsou dva druhy závodů: Pohárová soutěž - zde se účastní do deseti družstev a Ol. liga zde se
účastní přibližně 35 družstev. Naši hasiči letos složili dvě
skvělá družstva: tým Střeň A a Střeň B. Družstva mají určitou
sestavu dětí, ale pokud v něm někdo chybí, vypomůže člen
druhého družstva. Tudíž vždy bereme výhru, že patří všem
a bojujeme ve smyslu ,,JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI
ZA JEDNOHO“. A kdo letos reprezentuje Mladé hasiče na
závodech? Jsou to tito mladí hasiči, kteří se naučili bojovat
jako tým, celek a vzájemně si pomáhají: Eliška Čecháková,
Elenka Podškupková, Kristýnka Staroštíková, Lukáš Večeřa,
Emička Lipovská, Adámek Frank, Nellka Drlíková, Adélka
Rotterová, Eliška Nevimová, Vlastik Drozd, Onďa Podškupka
a Pája Šlégl. Začátek sezóny jsme započali pohárovou soutěží
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4. 5. v obci Ludéřov. Úplně první získaná medaile a pohár
v letošním roce. Hasiči SDH Střeň B vybojovali 2. místo. Následující den proběhla Olomoucká liga v obci Loučany. Mladí
hasiči zabojovali a v prvním kole této celoroční soutěže získali
3. místo z 31 družstev, což byla obrovská radost. Lepší začátek si MH nemohli přát.
V sobotu 18. 5 jsme byli pozváni na pohárovou soutěž na
Července. Tentokrát si družstva Střeň A a B vybojovala
1. a 2. místo. Další den, tedy neděle 19. 5., proběhlo 2. kolo
Ol. ligy v obci Doloplazy. Družstvo Střeň B vybojovalo nádherné 1. místo. Byla to jejich první zlatá medaile v Ol. lize.
Prostě radost veliká. Dalšího závodu se mladí hasiči účastnili
v obci Těšetice, obhájili loňský titul a získali opět 2. místo.
Poslední závody, kde MH zabojovali byly v obci Hlubočky,
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a to v neděli 2. 6. Zde se utkalo 34 družstev a moji mladí hasiči mají můj obdiv, že i ve velikém vedru zabojovali a získali
3. místo.

V sobotu 11. 5. se hasiči zúčastnili celodenní hry Plamen,
která se konala v Olomouci na stadionu Lokomotiva. Zde si
MH vybojovali 10. místo z 38 družstev. V tomto trojboji
(štafeta 4 x 60m, štafeta požárních dvojic a požární útok) naši
mladší hasiči soutěžili poprvé, tudíž zde vládla velká nervozita, ale z pohledu vedoucí musím napsat, že děti byly perfektní.
Daly do tréninku maximum, dokonce jsme trénink navýšili
z dvou hodin na tři hodiny a po celou dobu trénovaly a učily
se pravidla. V této hře jsme získali drahocenné body, které se
přičítají na konci sezóny k celoroční hře Ol. ligy.

A jak si stojí prozatím naše dva týmy? Družstvo Střeň B je
prozatím na 8. místě a družstvo Střeň A na 2. místě v celkové
tabulce z 38 družstev. Nyní zbývá zabojovat ve čtyřech celodenních soutěžích v požárním útoku. A kde nás můžete vidět
bojovat? Ol. liga – 16. 6. Ludéřov od 9.30 h. je nástup družstev. 23. 6. Újezd - nástup 9.30. h., 1. 9. Nová Hradečná a 8. 9.
Drahlov – nástup vždy v 9.30 h. Další možnost, kde je možné
MH vidět, je pohárová soutěž a to 11. 8. Svésedlice - nástup
v 10 h., Střeň 24. 8. a Uničov 31. 8. - nástup v 10 h. Konec
sezóny zakončíme v Olomouci a to v neděli 22. 9. na Horním
náměstí na závěrečném vyhodnocení Ol. ligy. Zde se vyhlásí
umístění všech družstev přihlášených do soutěže Ol. ligy. Prosím, držte dětem pěsti (štěstí) v dalších bojích o medaile.

Děti si za odměnu zasloužily výlet a proto jsme si zajeli do
Vlastivědného muzea v Olomouci na výstavu doby ledové,
následovala stálá expozice a říše zvířat. Dětem se prohlídka
moc líbila a jistě jim odpočinek a relax pomůže v dalších výsledcích.

Na závěr Vás srdečně zve SDH Střeň a SRPŠ na dětský den.
Bližší informace najdete na plakátě.
S přátelským pozdravem vedoucí Irča.
- Irena Drozdová -
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
AUTORKA CIHLA DEMOKRACIE DIETA DOLAR
DOTEK DRUŽICE ELEKTRON FLÉTNA HMOTA
HŘEBÍK JAMKA KARTA
KÁVOVAR KEČUP KOTELNA LABORATOŘ LAGUNA MOTOR NEHODA
NORMA OBDÉLNÍK OBVAZ ODLET OPONA OŠTĚPÁŘKA OTLAK OTRAVA PIZZA POKUS PRAVOPIS PROTOTYP PRŮPLAV
PRŮVODKA PŘESTŘELKA REMÍZA ROSNIČKA
ROZKAZ RYBÍZ ŠUPINKA
VESNICE
Včelí produkty. ...(tajenka)

- Dagmar Holániková VČELÍ PRODUKTY

nebo balzámech na kůže a dřevo. Potravinářský průmysl vosk
využívá jako potahovou látku a pro lesk povrchu výrobků.

MED
V úžasném procesu promění včely nektar z květů a medovici
na med. Toto sladké zlato je pro včely životodárným elixírem
a pro nás lidi zdravým požitkem. Obsahuje asi 80 % cukru,
17 % vody, 3 % bílkovin, enzymů, aminokyselin, minerálních
látek, vitamínů, barviv a aromatických látek a éterických olejů.
Pokud používáme med z oblasti, kde žijeme, máme dvojí užitek. Část rostlinných látek, jež se v něm nacházejí, může pomoci alergikům vytvořit si pozitivní obranyschopnost. Lidoví
léčitelé od pradávna vědí, že med může podpořit uzdravení,
má protizánětlivé účinky při hojení ran a popálenin, snižuje
vysokou teplotu. Nachází se v něm kolagenová vlákna, která
urychlují hojení zranění a omezují vznik vystupujících jizev.
V medu obsažené látky jako jsou vápník a fosfor, podporují
stavbu skloviny zubů.

PROPOLIS
Včely ho vyrábějí především z pryskyřice stromů a pupenů.
Doplňují ho látkami z vosku, pylu, slin a éterických olejů.
Žlutohnědá hmota je nejvhodnější k tmelení štěrbin a spár ve
včelím domově. Má antibiotické a protivirové účinky, které
v úlu působí proti plísním a bakteriím. Při bolestech v krku
a různých kožních zánětech (např. ekzémy, plísně) propolis
pomáhá nejen člověku, ale i zvířatům.
VČELÍ JED

VOSK

Nejvíc prodávaným včelím produktem je jed. Dnes se používá například proti revmatickému onemocnění, k posílení
srdce nebo ke snížení srážlivosti krve. Na rozdíl od jiných
přípravků, které obsahují spoustu chemikálií, je tento lék šetrný, přesto ale silný a ulevující.

Slouží včelám jako stavební materiál. Pro člověka má mnohem širší využití – při výrobě svíček, v pleťových krémech

Zdroj: kniha „Základy včelaření“ Sandra a Armin Bielmeierovi

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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OMALOVÁNKY PRO DĚTI

Zdroj: http://www.disegnidacolorareonline.com/

Zdroj: http://zsujezd.blog.cz/galerie/omalovanky/zvirata-hmyz

PLÁN AKCÍ NA ROK 2019
15. 6. 2019 - Volejbalový turnaj
29. 6. 2019 - Hasičský sportovní den pro děti
2. 8. 2019 - Letní kino - Po čem muži touží
6. 8. 2019 - Hry bez hranic Mikroregionu Litovelsko s účastí
týmu Střeně (Vilémov - fotbalové hřiště)
16. 8. 2019 - Letní kino - Ženy v běhu
30. 8. 2019 - Letní kino - Čertí brko
24. 8. 2019 - O pohár SDH Střeň (dětská hasičská soutěž)
2. 9. 2019 - Zahájení nového školního roku
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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 -
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