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Vychází jednou za dva měsíce.

2019 - ROK VÝROČÍ
Devítka na konci letopočtu je pro
Střeň a její občany znakem výročí a tedy
i oslav. První písemná zmínka o místě,
které je označováno jako Vstrene pochází z 1. září roku 1249. Jedná se o latinsky psanou listinu českého krále Václava I., kde se potvrzuje majetek kláštera
Hradisko.
Ve Střeni si připomeneme toto výročí
7. září na Komárfestu, který se ponese
nejen v duchu oslavy 770letého výročí
obce, ale také jako oslava 130letého
výročí místního hasičského spolku. Tímto bych chtěl poděkovat místním hasičům nejen za to, že navazují na tradice
svých předchůdců a brání obec před
přírodními živly, ale také za to, že aktivně a úspěšně pozvedávají kulturní a společenský život v obci. Důkazem toho je
spolupráce obce a místních hasičů při
organizaci Komárfestu a při dalších akcích. Osobně si toho velmi vážím.
Ale zpátky k tématu historie. Pokud
vás zajímají dějiny naší obce ve větších
podrobnostech a souvislostech, můžete
se těšit na vydání nové knihy s názvem
HISTORIE OBCE STŘEŇ. Předchozí
kniha vyšla před dvaceti lety a je již
zcela vyprodána. Nová doplněná kniha

bude pokřtěna v průběhu Komárfestu
a v prodeji bude přímo na této akci nebo
později na Obecním úřadě ve Střeni.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
se zasloužili o vydání této podle mě
krásné a hodnotné publikace. Speciální
poděkování patří panu Vladimíru Kamínkovi (spoluautor, odpovědný redaktor a koordinátor veškerých aktivit souvisejících s vydáním knihy) a také paní
Blance Kroupové za jazykovou korekturu. Poděkování posíláme také Olomouckému kraji, který podpořil vydání knihy
částkou 10 tis. Kč.
S rokem 2019 je spojeno také 100 leté
výročí zbudování pomníku padlých
z první světové války. Ten byl postaven
v srpnu 1919 péčí vojáků vrátivších se
z války a slavnostně odhalen 17. srpna
téhož roku, kdy se vědělo jen o 15 padlých. Pod jejich jmény a fotografiemi
byly verše spisovatele Eugena Stoklasy
z Litovle:
Hle, naše svoboda – toť kořist našich zbraní,
buď slavný život Váš, jak naše umírání.

Tou dobou byla ještě řada účastníků
války nezvěstná, někteří stále v zajetí.
Když byly získány dodatečné zprávy

Odhalení pomníku padlých z 1. světové války 17. srpna 1919

Datum vydání: 14. 8. 2019

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Dovolte mi aktuální úvodník využít
jako pozvánku na nadcházející akce pořádané v obci.
Druhá polovina velkých školních
prázdnin se nese ve znamení promítání
letního kina. Tímto bych chtěl poděkovat
SDH Střeň a TJ Střeň za pomoc při organizaci těchto akcí. Postupně nás ještě
čekají minimálně tři filmy, tak si je užijte.
V sobotu 24. srpna proběhne za kulturním domem dětská hasičská soutěž
O pohár SDH Střeň. Opět budeme držet
palce našim úžasným a velmi úspěšným
mladým hasičům.
V neděli 25. srpna, mezi 10. - 12. hodinou dopolední, si udělejte čas na krátké
zastaveníčko na obecní vinici, kde pomalu dozrává první úroda odrůdy Solaris,
kterou bude možné ochutnat. Přijďte na
kus řeči o víně, vinařství a o naší krásné
hanácké vesnici. Připraveno bude i malé
občerstvení. Tož dojděte, trochu splknem
před tym nedělnim obědem .
Dovolte mi ještě jednou připomenout
dlouhodobě největší akci, kterou v obci
organizujeme: Den obce Střeň - Komárfest. Bez pomoci dobrovolníků by to
opět nešlo, takže pokud máte chuť jakkoli pomoct, obracejte se prosím přímo na
mě (tel. 723 766 522) nebo na pana místostarostu Petra Němečka (tel. 720 394
977). Děkujeme. Nezapomeňte pozvat
rodiny, kamarády, známé a užijte si
7. září ve Střeni podle Vašich představ.
Za všechny organizátory přeji hezkou
zábavu.
O čtrnáct dní později proběhne tradiční
vinobraní pod vedením našich hasičů.
Tedy oslava vína, burčáku a hroznů
obecně.
Co si přát k uvedeným akcím? Hlavně
dobré počasí a spokojené návštěvníky.
Tak si užijte konec léta v pohodě a bez
stresu.
Dětem přeji hladký vstup do nového
školního roku s dodatkem, že známky
nejsou hlavním cílem jejich snažení.
Buďte zdrávi...
- Jiří Nevima, starosta -
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o padlých, byly na pomníček připevněny jejich fotografie,
dopsána jména a dne 24. července roku 1929 po slavnostním
odhalení vzpomenuto dalších šesti obětí války. Po osvobození
v roce 1945 byly na pomníček připevněny fotografie obětí

mobilizace z roku 1938 a obětí 2. světové války. Více se dočtete v nově vydané knize, ze které jsou uvedené informace
čerpány.
- Jiří Nevima, starosta -

Slavnost u pomníku padlých 1. světové války 24. července 1929

INFORMACE Z OBCE
UZAVÍRKA LHOTY NAD MORAVOU
Podle aktuálních informací z Obce Náklo je termín otevření
silnice vedoucí přes Lhotu nad Moravou nejistý a platí tedy
původně navržený - 30. 9. 2019. Více informací naleznete ve
zpravodaji obce Náklo.
NOVÝ STŮL NA STOLNÍ TENIS
Obec Střeň pořídila pro sportovní vyžití občanů nový stůl
na stolní tenis. Zázemí pro stolní tenis je k dispozici občanům
v 1. patře kulturního domu (před vstupem do knihovny). Klíče od vstupu do kulturního domu je možné zapůjčit v místním pohostinství nebo na Obecním úřadě. Pálky a míčky nejsou součástí vybavení a každý hráč musí mít vlastní.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu bude v naší obci proveden
v pátek 11. října 2019 od 16.00 do 17.00 hod. před Obecním
úřadem. Součástí akce není sběr objemného odpadu.
Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky, výbojky,
štětce a nádoby se zbytky barev, ředidla, mořidla, monočlánky všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky
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proti škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové
filtry, staré léky a léčiva, spreje, elektrospotřebiče např. televizory, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, žehličky a další.
Za kulturním domem bude přistaven také kontejner na stavební suť, kde je množství odevzdaného materiálu omezeno
na dva běžně naložené dvoukoláky pro domácnost. Veškeré
uvedené služby jsou pro občany Střeně hrazeny z poplatků
za odpady a na místě se neprovádí žádná úhrada.
POPLATKY
Poplatek za komunální odpad (popelnice) na II. pololetí
roku 2019 je splatný do 30. 9. 2019. Platbu lze provést
v hotovosti v úřední dny na pokladně Obecního úřadu nebo
na účet vedený u České spořitelny č. ú. 1801698319/0800,
variabilní symbol 1340 a číslo popisné.
Poplatek za stočné za II. pololetí roku 2019 je splatný do
30. 9. 2019. Platbu lze provést rovněž v hotovosti na pokladně Obecního úřadu nebo na účet vedený u České spořitelny
č. ú. 1801698319/0800 variabilní symbol číslo popisné. Doplatek za stočné za měsíce říjen – prosinec z důvodu narovnání zúčtovacího období je splatný do 18. 12. 2019.
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SBĚR POUŽITÉHO TEXTILU
Sběr
použitého
textilu bude probíhat
obdobně, jak jste
zvyklí z minulých let.
V obci Střeň proběhne sbírka ve dnech
12. a 19. října 2019
(vždy sobota) od
9:00 do 10:00 u vstupu do kulturního domu. Dopor učujeme věci předem zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem. Za obec Střeň budou sbírku řídit
členové sociálního výboru, za což jim patří velké poděkování.








Jaké věci je možné darovat:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské);
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky;
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky;
obuv (veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené
gumičkou, aby se boty neztratily);
hračky (plastové, plyšové, jakékoliv).

V průběhu celého roku je možné předat použité oblečení
a obuv přímo na střediscích Charity ve Šternberku, Litovli
nebo Uničově. Bližší informace na www.sternberk.charita.cz.
Předem děkujeme všem dárcům.
- Obecní úřad -

Nový stůl na stolní tenis

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA STŘEŇ
Tělovýchovná jednota Sokol byla založena ve Střeni v roce
1950 zásluhou obětavé a nadšené práce manželů Tomáškových. Postupem času však činnost Sokola slábla. První zmínka o fotbalovém oddíle hráčů Střeně je v místní kronice
z roku 1957, když místní kronikář se zmiňuje o oživení tělovýchovné činnosti ustavením fotbalového oddílu, který byl
zařazen do příslušné třídy okrsku Litovel. V té době byla
tělovýchovná činnost nejslabším článkem v dění obce. Několik let vládla kopaná. Úspěchy byly minimální, ale hrálo se až
do roku 1960. Podpořit sportovní činnost se snažila i továrna
ze Lhoty.

V roce 1965 došlo k opětovnému oživení tělovýchovy
a založení Tělovýchovné jednoty Sokol. V roce 1966 vstoupil TJ Sokol, nemohl hrát na vlastním hřišti, protože na hřišti
byl materiál pro stavbu silnic a mostů. V roce 1967 pochválil
místní kronikář členy oddílu kopané místní jednoty Sokol za
dokončení šaten a úpravu hřiště v lese. Po hubených letech se
dostavily i sportovní úspěchy a oddíl se vyšvihl až na 4. místo
své soutěže.

Za zmínku stojí zpráva z kroniky z roku 1972, kde se kronikář pochvalně zmiňuje o oddílu kopané. Úspěchy jsou podle
kronikáře závislé na dobré práci funkcionářů, již několik let
se jedná o Antonína Jahodu, Bohumila Červinka, ml., Milana
Jahodu, Boh. Bartoše, Jána Marušáka, Karla Lukeše. Střeň
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postoupila do III. třídy. V uvedeném roce fotbalisté odehráli
28 zápasů s bilancí 16-5-7 se skóre 53:32. Střelcem roku byl
Jaroslav Havlíček a Josef Špunda. Namátkou můžeme uvést,
že v té době hrál fotbal i Zdeněk Olšanský, Jiří Pfof, Ján Marušák, Jiří Frantík, Karel Weiser, Josef Moťka. Po postupu do
vyšší třídy byl ustanoven i žákovský oddíl, který vedl Jaroslav
Havlíček.

V porevolučním období se nesmazatelně do paměti fanoušků
zapsali jako trenéři Jaroslav Frantík, Miroslav Grus z Pňovic.
K největšímu úspěchu dovedl fotbalisty Pavel Vybíral, když
v roce 2000 postoupil fotbalový oddíl jako vítěz III. třídy do
okresního přeboru s bilancí 16-3-3 se skóre 69:25. Poděkování
patří i Ivošovi Látalovi, který jako poslední vedl žákovský
oddíl, následně i družstvo mužů a Karlu Weiserovi st., který
nám léta pomáhal s údržbou hřiště. To, že jablko nepadá daleko od stromu, dokazuje Jarda Havlíček ml., který kromě funkce předsedy vykonával dlouhou dobu současně i funkci trenéra.
- www.tjstren.cz -

V srpnu 1978 uspořádala TJ Sokol Střeň zdařilý nohejbalový
turnaj. O pokračování tradice v nohejbalovém turnaji se v kronice píše i v roce 1981. Ve stejném roce jsou kronikářem pochváleni i mladší žáci fotbalového oddílu, kteří pod vedením
Karla Weisera ve své skupině skončili na 2. místě. Za dlouhodobou činnost v tělovýchově byli Čestným uznáním za zásluhy o rozvoj tělovýchovy v okrese Olomouc vyznamenáni Bohumil Červinek, Ján Marušák, Karel Weiser.

ROZHOVOR S JAROSLAVEM HAVLÍČKEM
První zmínky o aktivitách klubu TJ Sokol Střeň jsou
v kronice uvedeny z roku 1950. Samotné založení se datuje
na rok 1955. V současné době hraje TJ Střeň IV. třídu
okresní soutěže okresu Olomouc. Dění zajišťuje sedmičlenný výbor a další sportovní nadšenci, kteří pomáhají hlavně
při údržbě hřiště. Dnes již dlouholetým předsedou klubu je
pan Jaroslav Havlíček.

Jak dlouho vykonáváš funkci předsedy TJ Střeň a prozraď nám, co Tě k této práci přivedlo?
Kromě toho, že jsem od 6-ti let začal na Střeni hrávat fotbal
za žáčky, tak konkrétně „nový“ výbor byl vytvořen v lednu
1999. Kromě jednoho roku 1999 - 2000, kdy předsedou byl
Jaryn Frantík, zastávám tento post nepřetržitě až doposavaď.
Nějaký rok už to teda bude. K fotbalu a „bafuňářství“ mě přivedla taková morální povinnost, navázat na to, co tady vytvořili naši dědové, tátové, a hlavně srdcaři před námi. My se
snažíme v tomto pokračovat a udržet chod oddílu, což se nám
zatím daří.
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Můžeš nám přiblížit, jak vůbec vypadá a co obnáší taková
starost o oddíl TJ.
Je toho strašně moc a určitě tady nevyjmenuji vše. Oddíl
zastřešuje výbor klubu, kde každý přidá ruku k dílu. Starosti
bych rozdělil na fotbalové a mimofotbalové. Z těch fotbalových je to samozřejmě prakticky celoroční fotbalová soutěž,
kdy jednou za čtrnáct dní hrajeme vždy doma. Vše se musí
nachystat. Když to zkrátím, tak od napsání zápisu, přes přípravu hřiště, až po navezení zboží do bufetu a provoz tradiční
udírny. V tomto směru je třeba poděkovat „udírníkům“
a „obsluze v bufetu“, protože je to náročná, a hlavně pravidelná činnost. Dále je to starost o samotné fotbalisty – hráče.
Zde je nutností udržet kádr pohromadě, a to zvlášť v dnešní
době není vůbec jednoduché.
Z mimofotbalových aktivit to jsou naše tradiční Šibřinky,
turnaj v nohejbale a spoluúčast na obecních akcích, ať to bude
v září Komárfest, letní kino, Rozsvěcení stromku a jiné. Zde
se snažíme, v co možná největší „sestavě“, pomoci.
Zhodnoť přípravu mužstva z pozice předsedy TJ.
Vidím to pozitivně v tom, že kluci mají opravdu snahu
a chuť hrát a v posledních letech se už začalo i trénovat, což
se nám před tím nedařilo. Je to možná ohrátá fráze, ale bez
tréninku to opravdu nejde. Už samotné zápasy dají zabrat a
letos jich bude opravdu hodně. Samozřejmě také již zmíněné
tréninky. Důležité je i takové to stmelení kolektivu, bez vzájemného povzbuzení, dobré party a nálady to nejde.
Co Ti osobně udělalo v poslední době fotbalové sezóny
radost?
Budu se opakovat. To, že to teď šlape, jak fotbalově, tak
i organizačně. Radost mi udělaly nové dveře, které jsou vidět
zepředu z cesty, nové dresy, dobré výsledky a fotbal, na který
se dá koukat. Hlavně, že se hraje fotbal, lidi mají kam jít
a pevně věřím, že to bude trvat ještě dlouho.

Jak může vedení TJ motivovat mladou nastupující generaci?
Formou náborů malých žáčků, ale to už jsme taky opakovaně zkoušeli. Zde ovšem musí klapat součinnost klub (trenér),
rodič a samotný malý fotbalista. Už jsem se zmiňoval, že
„naše“ generace byla k fotbalu a sportu všeobecně motivována našimi dědečky a otci. Nemám rád sousloví „nová doba“,
ale bohužel je. Teď konkrétně k otázce. Pokud někdo chce
hrát fotbal, chce sportovat, tak to dělá, protože ho to naplňuje
a má to rád. Vše se točí kolem peněz. Ano točí, ale hlavně
i času. Já osobně se opět přikláním k té mé předešlé větě.
Chuť a snaha, nic víc, nic míň!
V dnešní nelehké finančně vypjaté době jsou důležití pro
klub sponzoři. Jak je to s jejich pomocí ve Střeni?
Samozřejmě, je to alfa a omega chodu klubu. Kromě našich
akcí - ples, sběr železa a dalších drobných výdělků, je třeba
velmi poděkovat našim stěžejním sponzorům - Obci Střeň,
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, neméně pak společnosti JUB, a. s. - Milan Weiser a Michalu Frantíkovi za společnost Effetec s. r. o. a dalším drobnějším sponzorům. Poděkování pak hlavně patří i všem, kdo nám pomáhají při přípravách na různé akce, například při „škrabání“ a samotném udělání makrel. Jsem velmi rád, že poslední dobou společně jak
výbor, hráči samotní, kolektiv borců z klubu „sokolů seniorů“
a jiných „srdcařů“ jsou schopni udělat radost nejen konzumentům našich skvělých makrel.
Co je nejlepší odměnou pro fotbalového funkcionáře?
Určitě když se pobavíte zrovna u toho nedělního fotbálku,
to že fotbal je „dobrej“. Když se podaří sehnat nové hráče
a udržet mančaft, když se na fotbal dá koukat a fanoušci si
pošmáknout na dobrotách z tradiční voňavé udírny. A také
když se něco podaří zvelebit na Té naší „šatničce“, lidé si
toho všimnou a ocení to. Je samozřejmě důležité umět unést
i objektivní kritiku. Nikdo není dokonalý a vždy je co zlepšovat.
Na co se můžou fanoušci ve Střeni těšit a co jim chceš
vzkázat?
V prvé řadě bych jim chtěl vzkázat, že jsem velmi hrdý na
to, že tak stále v hojném počtu navštěvují náš fotbalový
„svatostánek“ a to i když se daří a naopak nedaří. Takže já,
a pevně věřím že i ostatní fandové, se budeme společně těšit
na mistrovská fotbalová utkání, která již začala 3. srpna 2019.
Kdyby snad někdo nevěděl, kdy a v kolik hrajeme, tak vše,
včetně rozpisu, aktuálního dění a spousty krásných fotek, najdete na našich webových stránkách www.tjstren.cz.
Děkuji, Jardo, za rozhovor!
- Jaroslav Havlíček a Dagmar Holániková -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Vážení spoluobčané,
prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a my se pomalu připravujeme na nový školní rok, ve kterém nás čeká hodně
práce, ale snad i pohody, nových příjemných zážitků a legrace. Než však začne, připomeňme si, jaký byl ten školní rok
loňský.
V loňském školním roce se naše škola se zapojila do třech
nových projektů, které přinesly pro děti zajímavé aktivity.
Prvním je projekt Sportuj ve škole, který rozvíjí u dětí zájem
o pohybové aktivity. V době, kdy děti tráví spoustu času
u svých počítačů, tabletů a mobilních telefonů, se pohybové
aktivity omezily na minimum. Tento projekt učí děti zákla-
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dům oblíbených sportů, rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her a dalších zábavných sportovních aktivit. Jsou
v rámci pobytu ve školní družině zdarma.
Druhým je projekt Šablony II, který přinesl škole nemalé
finanční prostředky. Cílem této výzvy je podpořit mateřské,
základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro
zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro
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zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí a žáků.
Dále jsou podporovány extrakurikulární (mimoškolní) aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Mateřská škola získala tablety, pomocí kterých rozvíjí myšlení a vnímání převážně předškoláků. Do základní školy byly
nakoupeny netbooky, sloužící k rozšíření výuky o zajímavé
aktivity ve všech oblastech vzdělávání. Pro žáky školy byly
zřízeny dva kluby: Klub zábavné logiky, kde se žáci učí jednoduchému programování pomocí Ozobotů. Druhým je Čtenářský klub, který přinesl škole nové knihy. Žáci se v něm
učí správnému porozumění textu, rozvíjí své čtenářské dovednosti, kritické a logické myšlení.
V oblasti dalšího profesního růstu pedagogů a zkvalitňování jejich práce jsou aktivity zaměřené na jejich další vzdělávání. To zejména v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze a ICT. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích
akcích zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
a jejich postupné zavádění do výuky.
Třetím novým projektem je projekt mateřské školy Zdraví
dětem. Ten se zaměřuje na zdravé stravování a motivaci ke
sportu formou pohádkových příběhů, které učí děti zdravému
životnímu stylu. Paní učitelky si projekt moc pochvalují
a budou v něm pokračovat i v dalším školním roce.
Z předchozích let nám zůstaly projekty Babička a dědeček
do školky, Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky, Malá technická univerzita, Hravá věda a Celé Česko čte dětem
spojené s prodejní výstavou knih. Všechny tyto projekty se
těší velké oblibě dětí i pedagogů. Nemalou radost nám dělají
pravidelná dopoledne s našimi seniorkami, které se úkolu
zhostily opravdu na 100 %. Moc jim děkujeme a doufáme, že
s námi budou spolupracovat i nadále a že je práce bude těšit
stejně jako nás.
Kromě dlouhodobých projektů zažily naše děti i jiné přínosné aktivity. Zúčastnily se výstavy moderního umění, navštívily výstavy a akce Flory Olomouc, zapojily se do výtvarné soutěže spojené s akcí Ukliďme Česko, Velikonoce oslavily v Čechách pod Kosířem, spolu s obcí oslavily 100. výročí
vzniku republiky a každoročního rozsvícení vánočního
stromku, poprvé se zapojily do akce Česko zpívá koledy,
podívaly se do Prahy, Šternberka a na Dolní Moravu.
Z naučně výchovných aktivit jmenujme přírodovědný pořad
Živo jako v úle, hudební pořad Bubenická dílna, pravidelné
návštěvy dopravního hřiště, výuku plavání, zimní bruslení
v Olomouci, divadelní představení, výrobu svíček ve svíčkárně nebo zimní olympiádu. Tradičně spolu s Vámi pekly
a zdobily vánoční perníčky, oslavily čarodějnice. Předškoláci
byli pasováni na školáky a nocovali ve školce.
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Velkou podporou bylo pro nás SRPŠ, které dětem připravilo
maškarní karneval, mikulášskou nadílku, přispělo dětem na
dárky pod vánoční stromeček i na konec školního roku, výlety, odměny. Moc děkujeme všem členům, zejména pak výboru, který se o všechno staral. A jistě to neměl jednoduché.
Stejně tak bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří nám
dáváte starý papír do školního kontejneru. Moc si toho vážíme. V červnu jsme starý papír odvezli a získali za něj
1 600,-Kč. Tyto peníze použijeme na nákup výtvarného materiálu a sešitů pro naše děti.
V průběhu roku nám onemocněla paní kuchařka a my jsme
byli nuceni dočasně přijmout nové posily. Chvíli nám vařila
paní kuchařka, po ní nastoupil nový pan kuchař. Ten se u dětí,
personálu i u Vás těšil velké oblibě. Svou bezprostředností
a skvělým přístupem k lidem si nás všechny velmi brzy získal. Nemluvě o jeho výborné kuchyni.
V dubnu a květnu proběhly zápisy do základní i mateřské
školy. Přijali jsme 8 nových školáků a 4 děti do školky.
V letošním školním roce tedy budeme mít 24 školáků
a 20 dětí v mateřské škole.
Stejně jako loni se budeme snažit, aby Vaše děti byly u nás
spokojené, aby se jim ve škole líbilo, cítily se v bezpečí, naučily se nové věci, zažily spoustu legrace a byly šťastné.
Čeká je několik změn. Pracovní poměr ukončila paní učitelka Nováková a paní asistentka Kohoutková, paní učitelka
Podolová nastupuje na mateřskou dovolenou. Proto k nám
nastoupí dvě nové paní učitelky.
Provoz školní družiny bude prodloužen do 16 hodin.
Od 4. do 8. listopadu pojedou děti ze základní školy na
ozdravný pobyt s environmentálním programem do Švagrova.
Pobyt bude hrazen z prostředků MŽP a částečně dotován zřizovatelem, tedy obcí. Pro děti tedy bude zcela zdarma.
Na začátku září nás čeká tradiční Komárfest, pořádaný obcí.
V průběhu roku pak oslavíme Halloween, sv. Martina, Mikuláše a Vánoce, čarodějnice, Velikonoce, uspořádáme olympiádu, oživíme zimu barvami v barevném týdnu, tradičně si
s Vámi upečeme vánoční perníčky. Zajistíme pro děti programy, které oživí výuku a dětem přinesou nové poznatky. Bude-
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me se těšit na společná setkávání ve škole a doufáme, že za
námi budete chodit pravidelně a rádi. První pozvání platí na
2. září – zahájení nového školního roku. Přivítáme nové děti
a vyrobíme si krásné obrázky z písku. Zveme Vás tedy na
Pískohraní, kde si společně s námi můžete chvilku hrát a vyrobit si něco hezkého. Pozvání platí nejen pro rodiče a děti,
ale také pro ostatní obyvatele naší obce. Přijďte nás navštívit
a strávit s námi hezké chvilky. Nebudete litovat.
Víme, že nás čeká dlouhý a náročný rok, ale věříme, že bude úspěšný. Budeme se snažit na 100 % a když nám něco
nevyjde, poučíme se z chyb, abychom to příště udělali lépe.
Máme velkou oporu nejen ve Vás, ale i v zřizovateli, který
nám hodně pomáhá a škola stále patří mezi jeho priority. Patří
mu velké poděkování za pomoc a podporu při naší práci.
Stejně tak bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy. Jmenovitě paním učitelkám ze školky Adélce a Nikolce za
to, jak se starají o naše děti, paním učitelkám ze školy Martině a Miladě a asistentkám Zuzce a Sabině za hladký průběh
výuky a školního roku a pomoc všem dětem při zvládání náročného učiva. Paní vychovatelce Aleně za náročnou práci ve
školní družině. Paním kuchařkám Janě a Janě a panu kuchaři
Milanovi za starost o naše žaludky a paní školnici Káje za to,
že nás nenechá v zimě zmrznout a celý rok umřít
v nepořádku. Děkuji všem za perfektní spolupráci a ochotu
pracovat nad rámec svých běžných povinností.
Závěrem Vám všem přeji krásné a klidné prožití zbytku
léta, dětem sluníčko a hodně nových hezkých zážitků. Těším
se na Vás v novém školním roce.

- Mgr. Miloslava Ťoupalíková -

ŠKOLNÍ VÝLET DOLNÍ MORAVA
Žáci základní školy se v pondělí 17. června zúčastnili výletu, který v letošním školním roce proběhl ve sportovním areálu na Dolní Moravě. Děti postupně navštívily Pískový, Mamutíkův lesní a vodní svět, kde si vyzkoušely nejrůznější
atrakce a aktivity. Mohly si zakoupit pití i drobné sladkosti
v místním bufetu. Žákům i paním učitelkám se výlet velice
líbil, všichni se moc dobře pobavili.

čit. Potom jsme šli kolem lanovky do pískového světa. Moc
se mi to tam líbilo. Bylo tam hodně průlezek, tunelů, jezdících a točících pásů a dalších pískových atrakcí. Mohli jsme
si tu vyzkoušet i rýžování zlata. Potom jsme se přesunuli do
Mamutíkova lesního a vodního světa. Jako první jsme tam
uviděli velkého, hezkého mamuta. Do mamuta se dalo vlézt
po točitých schodech. Úplně nahoře byla obří prudká skluzavka. Mockrát jsem si ji sjel, někdy jsem se i bál, že se nezastavím, byla hrozně rychlá. Potom jsme šli s bráchou vyzkoušet
lanové atrakce, moc jsme si tam užili. Nakonec jsme byli ještě ve vodním světě. Bylo tam hodně hrází, přehrad, šlapátek,
mlýnků a jedno velké točící kolo. S klukama jsme zastavovali
a pouštěli vodu pomocí stavidel. Mohli jsme si vlézt do vody,
byla pěkně studená, ale nikomu to nevadilo, protože bylo
velké teplo.
Hodně se mi tam líbilo a Tobě doporučuji si tam zajet.
Ahoj, měj se dobře.
- Kája Coufal -

Připojujeme dopis, který měli děti napsat v hodině českého
jazyka o letošním výletě. Autorem je žák 4. třídy Karel Coufal.
- Sabina Kohoutková Dopis z výletu na Dolní Moravu
18. června 2019
Ahoj Jirko,
včera jsem byl se třídou na školním výletě na Dolní Moravě.
Přijel autobus, do kterého jsme všichni nasedli a jeli asi tak
dvě hodiny. Cesta byla dlouhá. Seděl jsem u okna a díval se
na hezkou přírodu.
Když jsme přijeli, vystoupili jsme z autobusu a šli se nasva-
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TJ STŘEŇ
Tolik zápasů tu ještě nebylo…
Zdravím opět sportovní a zvláště fotbalové příznivce. Tak
nám začal nový fotbalový ročník 2019/2020 a zápasů bude
opravdu hodně. No alespoň se bude na co dívat a pevně věřím, že srdce fanoušků a příznivců bude plesat nad samotnými výkony. Jen pro upřesnění, Okresní fotbalový svaz Olomouc rozdělil všechny mužstva do tří skupin, 1) II. třída - 16
mužstev, 2) III. třída - 16 mužstev a za 3) IV. třída - 16 mužstev. Naše mužstvo zůstalo ve IV. třídě, ale při troše štěstí

jsme do Té „trojky“ mohli také nakouknout.
Takže jménem TJ Střeň se těším na pravidelná setkání
s Vámi, jak při venkovních zápasech, tak hlavně u dobrého
papu a pití při domácích zápasech na místním „Maracaná“.
Vše o naší činnosti a našich aktivitách naleznete na
www.tjstren.cz.
- Jarda „doktor“ Havlíček předseda TJ Střeň, z. s. -

ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2019

Den
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

Datum
03.08.2019
11.08.2019
17.08.2019
25.08.2019
01.09.2019
08.09.2019
15.09.2019
22.09.2019
28.09.2019
06.10.2019
13.10.2019
19.10.2019
27.10.2019
03.11.2019
10.11.2019
17.11.2019

Čas
17:00
15:00
15:00
15:00
16:00
15:00
16:00
15:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Domácí
Doloplazy B (hřiště Tršice)
Střeň
Město Libavá
Střeň
Hnojice
Střeň
Mladějovice
Střeň
Štěpánov
Vilémov
Střeň
Drahlov
Střeň
Dalov
Střeň
Střeň

Hosté
Střeň
Horní Loděnice
Střeň
Jiříkov
Střeň
Velký Újezd
Střeň
Luká
Střeň
Střeň
Nemilany
Střeň
Huzová
Střeň
Doloplazy B
Moravská Huzová

Sraz/Odjezd
15:30
14:15
13:25
14:15
15:50
14:15
15:55
14:15
14:35
13:45
14:15
13:10
13:45
12:35
13:15
12:45

SDH STŘEŇ
130 let Sdh Střeň

7. září 2019
SDH Střeň si Vás dovoluje srdečně pozvat na Oslavy
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Střeň:
9:00

Námětové cvičení okrsku Náklo

10:30

Prezentace a uvítání zástupců hasičů a hostů

11:00

Ocenění hasičů sboru

13:00

Zahájení Komárfestu

14:20

Ukázka útoku veteránů s koňskou stříkačkou

15:25

Ukázka požárního útoku dětí
Výstava hasičské techniky

SDH Střeň poř ádá každoroční autobusový zájezd na pochod vinohrady do Mutěnic.
12. října 2019, cena 200,- Kč. Přihlášení na tel. 722 637 058. Kontaktní osoba Roman Uvízl.
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
ARISTOKRACIE BALÍK BAZÉN
BESTIE BLAMÁŽ BRADKA DOTEK
DUPAČKY EPOCHA FANTOM GLÓBUS GRAMOFON HANKA HŘÍVA
CHATRČ INKUBÁTOR JEHLICE
KABÁT KOŠÍK KRYSA LABORATOŘ LASER LÉČBA LICENCE MAJITELKA MAPKA MIKROFILM MUNICE NORMA OVEČKA PROTÉZA
PRŮVODKA PŘEKÁŽKA ROZINKA
SANDÁL SANKCE ŠIŠKA ŠPÍNA
TROFEJ URÁŽKA ÚSTAVA
...tajenka... jsou typ sklizně, kdy se sklízí především obiloviny (pšenice, ječmen, kukuřice, žito,
oves atd.). V Česku a celém mírném pásu
...tajenka... probíhají v létě, v období relativního sucha. Nejčastěji se sklízí od června do září.
Obiloviny, ale i další plodiny jako luskoviny
(hrách, fazole, soja), olejniny (řepka) či brambory, se sklízí sklízecími stroji (kombajny) nebo
ručně. Zrno musí být dostatečně zralé (tvrdé)
a suché, aby jej mohl kombajn vymlátit a aby při
skladování nezplesnivělo. Sklízí se zrno s vlhkostí kolem 15 %. Po ...tajenka... se v minulosti
konaly dožínky jako oslava jejich úspěšného
ukončení. Scházívali se zde všichni, kdo se jich
zúčastnili. V současnosti jsou dožínky často jen
společenskou akcí, někdy bez přímé vazby na
účastníky
...tajenka…
(zdroj:
www.wikipedie.cz)
- Dagmar Holániková -
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OMALOVÁNKY PRO DĚTI

Zdroj: www.detskestranky.cz
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Odpolední program
13:00 Zahájení Komárfestu
13:15 NEPIJOU
14:20 Ukázka útoku veteránů s koňskou
stříkačkou (jízdy kočárem)
15:00 SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR PŘÍKAZY
15:25 Ukázka požárního útoku dětí

15:30 VEŠKERÁ ÚCTA
17:00 SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR PŘÍKAZY
17:15 Mažoretky
17:45 Křest knihy Historie obce Střeň
18:00 FLERET a Zuzana Šuláková

20:00 KABÁT REVIVAL LIVE
22:00 Fire show a ohňostroj
22:30 MOTORS
1:30 Plánované ukončení akce

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 10. října 2019
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima ml., Dagmar Holániková, Jaroslav Havlíček, Miloslava Ťoupalíková, Sabina Kohoutková, Karel Coufal ml.,
Roman Uvízl, Petr Němeček ml.
Redakční rada: Jiří Nevima ml., Petr Němeček ml., Dagmar Holániková.
Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.

Evidenční číslo: MK ČR E 21502
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