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Vychází jednou za dva měsíce.

CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ROKU...
Dříve než zmíním připravované akce
a záměry obce do konce letošního kalendářního roku, rád bych věnoval pár řádků zhodnocení letošního Komárfestu.
Den obce Střeň proběhl v sobotu 7. září
2019 za nepříjemného deštivého počasí.
O to víc se ukázalo, že akce byla dobře
zorganizovaná a ani déšť nás příliš nezaskočil.
Že by vše proběhlo úplně jinak, kdyby
bylo teplo a slunečno je asi jasné, ale na
kdyby se v životě nehraje. Doposud
jsme měli při pořádání obecních akcí
štěstí na počasí, tak to prostě někdy muselo přijít. Tým organizátorů, vedený
členy kulturního výboru a složený
z obecních pracovníků, zástupců místních spolků a dalších dobrovolníků,
pracoval velmi dobře a odměnou bylo
nakonec plné hlediště při vystoupení
kapel Fleret a Kabát Revival Live.

Co se týká ekonomických ukazatelů,
tak ani v této oblasti nebyl Komárfest
žádným propadákem a skončili jsme se
ziskem 12 tis. Kč. Ten bude použit na
rozvoj kultury v obci. Poděkování patří
všem, kteří přišli a nenechali se odradit
špatným počasím. Největší dík putuje
obecním spolkům, všem dobrovolníkům
a partnerům akce (sponzorům), bez nich
by to určitě nešlo. Tak zase za dva roky .
Jménem Obce Střeň bych Vás chtěl
pozvat na několik akcí, které jsou připraveny do konce letošního roku. Ve čtvrtek 24. října proběhne od 18:00 v sále
kulturního domu beseda s občany na
téma nový odpadový systém - změna
obecní vyhlášky o poplatku za odpady.

Dozvíte se o záměrech obce v odpadovém hospodářství na rok 2020 a celkově
jakým směrem se bude uvedená problematika do budoucna vyvíjet.
V pátek 25. října od 17:45 si připomeneme položením kytice k pomníku
u kapličky nejen blížící se výročí založení Československa, ale také 100 let od
zbudování tohoto památníku. Akce bude
dále pokračovat lampionovým průvodem po vsi.
Na sobotu 16. listopadu je od 17:00
naplánováno na sále kulturního domu
Povídání o severní Indii s Kubou Frankem. Držíme našemu cestovateli palce
na jeho cestách po světě a opět se těšíme
na úžasné povídání.
O týden později 23. listopadu od 17:00
proběhne na sále kulturního domu představení Divadelního odboru Sokola Litovel s názvem SOKL!. Jedná se o divadelní hru v podání litovelských sokolských ochotníků ke 100letí republiky.
Autorská hra Michala Schmalze SOKL!
mapuje s nadhledem a vtipem století
republiky z pohledu hanáckého maloměsta a jeho obyvatel. Všichni jste srdečně zváni.
Ani v tomto roce nebude chybět tradiční rozsvícení vánočního stromu pořádané ve spolupráci s místními spolky.
Tentokrát se potkáme před kulturním
domem v sobotu 7. prosince od 16:30
a o dobré jídlo, pití i muziku bude postaráno. Na sále kulturního domu bude opět
připraven zábavný program pro děti a
občané budou mít příležitost nabídnout,
resp. prodávat v rámci akce vlastnoručně
vyráběné produkty (předměty) s vánoční
tématikou. S příchodem Vánoc souvisí
i další projekt v podobě školou pořádané
akce Česko zpívá koledy (středa
11. prosince) a také vystoupení kapely
Nákelanka, která představí na sále kulturního domu v sobotu 14. prosince od
17 hodin soubor krásných vánočních
koled. Tak si přijďte užít příjemnou
předvánoční atmosféru na uvedené akce.
Těšíme se na Vás.

Datum vydání: 16. 10. 2019

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Dovolte mi aktuální úvodník využít
tradičně k tématu obec a dotace. V tomto
roce se nám daří úspěšně čerpat finanční
příspěvky zejména z Olomouckého kraje. Po úspěšně zrealizovaných čtyřech
dotacích jsme uspěli také s žádostmi na
následující projekty spojené s kulturou:
Ozvučení pro obecní akce ve Střeni
(dotace 10 tis. Kč) a Zkvalitnění zázemí
místní knihovny ve Střeni (40 tis. Kč).
I když se nejedná o příliš vysoké částky,
určitě nám tyto finanční prostředky pomohou při zlepšování zázemí kulturních
aktivit v obci. Naše poděkování tedy míří
na Krajský úřad Olomouckého kraje.

Aktuálně se nám daří úspěšně realizovat projekt Pořízení elektromobilu pro
obec Střeň. Ze Státního fondu životního
prostředí budeme čerpat 600 tis. Kč na
spolufinancování
vozidla
ALKÉ
ATX340EH, jehož pořizovací cena včetně zametacího kartáče a boxu na nářadí
činí 1 246 784,- Kč. Částka to není určitě
malá, nicméně obec tak získá pro své
potřeby ekologický dopravní prostředek,
který uveze více než 1300 kg nákladu
s možností zapojení taženého vozíku do
2000 kg. Nový dvoumístný užitkový
automobil je vybaven bateriemi s kapacitou 14 kWh, což zaručuje 100km dojezd
na jedno nabití. Uvedený užitkový vůz
tak bude jistě velkým pomocníkem našich pracovníků při údržbě obecního
majetku.
- Jiří Nevima, starosta -
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Ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou bychom také rádi
obnovili tradici vánočních turnajů ve stolním tenisu. Předběžně je naplánován termín 28. prosince. Tak doufejme, že se vše
podaří a na sále kulturního domu změří u stolů síly jak děti,
tak i dospělí.
Do pohybu se konečně dostává projekt zasíťování stavební
zóny v blízkosti obecního úřadu. Začátek stavby je naplánován na 23. října. Tento rok by mělo dojít k položení sítí

a v květnu příštího roku je v plánu realizace asfaltové komunikace a parkovacích stání. Zhotovitelem stavby je firma RISTAV s.r.o..
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné podzimní dny, pokud možno bez inverzního počasí a ať máte stále dobrou náladu i když se dny krátí a postupně se ochlazuje. Protože jak se
říká, veselá mysl je půl zdraví .
- Jiří Nevima, starosta -

KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2019
Ve čtvrtek 10. října 2019 proběhlo v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Střeni slavnostní vyhodnocení tradiční
obecní soutěže Krásnější Střeň. Osmý ročník měla po organizační stránce na starost zejména dvojice hodnotitelů - Blanka
Turečková a Jitka Nevimová. Komise pracovala na hodnocení od května do září a rozhodla se udělit jménem obce celkem
26 ocenění. Tímto patří hodnotitelkám mé velké poděkování.
Každým rokem se komise snaží hodnotit dle převažujícího
typu výzdoby a tentokrát se rozhodla ocenit následující kategorie: Truhlíky a okna, Předzahrádky, Zeleň a Obecní truhlíky.
Prezentaci s výsledky soutěže a související fotografie naleznete na webových stránkách obce.
Děkujeme všem občanům, kteří pomáhají zkrášlovat obec
květinovou výzdobou a těšíme se na další ročník soutěže spojený s novými nápady. Zároveň děkujeme obecním zahradnicím Boženě Hubálové, Ireně Drozdové a dalším zaměstnancům obce za krásnou výzdobu obecních prostor v průběhu
roku 2019. Speciální poděkování míří ke Zdeně a Michalovi
Bursovým za péči o obecní vinici.
Zahrádkářům zdar...
- Jiří Nevima, starosta -
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Výsledné pořadí
Truhlíky a okna

Předzahrádky

1. Večeřovi, č. p. 186

1. Hladišovi, č. p. 161

2. Látalovi, č. p. 181

2. Dohnalovi, č. p. 7

3. Sedláčkovi, č. p. 18

3. Blažkovi, č. p. 131

4. Gatěkovi, č. p. 29

4. Kovářovi, č. p. 89

5. Káňovi, č. p. 178/3

5. Havlíčkovi, č. p. 98

6. Červínkovi, č. p. 78

6. Havlíčkovi, č. p. 115

7. Marušákovi, č. p. 88

7. Uvízlovi., č. p. 177/1

8. Ventrubovi, č. p. 128

8. Hynkovi, č. p. 59

9. Katochvílovi, č. p. 74

Zeleň

10. Jahodová M., č. p. 143

1. Pinkavovi, č. p. 48

Obecní truhlíky

2. Šléglovi, č. p. 187

1. Večeřovi, č. p. 94

3. Weiserovi, č. p. 194

2. Žatkovi, č. p. 2

4. Nejedlí, č. p. 24

3. Weiserovi, č. p. 8

5. Hanáková R., č. p. 156
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. 1. 2020 bude v ČR zavedeno povinné čipování psů.
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro
něj povinné podle zákona o veterinární péči. Povinně se budou nově čipovat i všichni psi v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete. Majitelé jsou
v souvislosti s touto změnou povinni načipovat i každého svého současného psa bez rozdílu věku. Úkon je jednorázový, čip
velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle, je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Vbodne se psovi pod kůži
mezi lopatkou a krkem a čip se z jehly vytlačí do podkožního
prostoru. Tam se čip zapouzdří na celý život. Lze jej přečíst
pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární
lékař, obecní nebo městská policie, či útulek. Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do
databáze čipovaných psů a v případě ztráty psa jej pak může
nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho
majitele.
Stát ale zatím vlastní registr psů nevytvořil a přenechal celý
proces soukromým firmám. Databází je přibližně deset a obsahují zhruba dva miliony registrovaných psů a neustále se rozšiřují o další. Čipy stojí od 120 korun do šesti set, v ceně těch
dražších je už i poplatek za registraci v databázi, který se samostatně pohybuje většinou kolem dvou set korun.
Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 1. ledna roku
2020 bude na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na
psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, pokud
má tento pes v očkovacím průkaze záznam o provedeném

očkování. Jinými slovy, od tohoto data nebude očkování proti
vzteklině u neočipovaných psů úředně platné, což může způsobit chovatelům zvířat problémy v případě poranění člověka
jejich psem.
Výjimku z čipování mají pouze starší psi, a to pokud jsou
označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před
3. 7. 2011.
V minulosti měl pes známku s číslem, dnes je to požadovaný čip. Ve spolupráci s obcí Štěpánov, kde mají s čipováním
psů a vedením databáze desetileté zkušenosti, bude i naše
obec na základě obecně závazné vyhlášky vytvářet od roku
2020 vlastní databázi psů. Předpokládáme, že dojde ke zjednodušení identifikace při možném odchytu psa. Pes se načte
a v databázi je dle čísla čipu vyhledán majitel. V případě, že
majitele uvědomíme a je mimo domov, může být pes ustájený.
Občas se stává, že se majitelům nelíbí odchyt volně se pohybujícího psa a jeho následné ustájení v útulku. Hlavním důvodem je zaplacení poplatku za dočasné ubytování psa nebo
pokuty pro porušení vyhlášky. Majitelé psů si často neuvědomují, co vše se může při volném pohybu psa stát. Tím, že se
nám podaří psa odchytit a ubytovat, může být majitel v klidu,
že mu například někde nevběhne pod auto a nezpůsobí nehodu, v horším případě se zraněním nebo také úmrtím samotného psa, nezaútočí na jiného psa či občana.
Žádáme tímto občany, aby v okamžiku kdy nechají svému
psovi aplikovat požadovaný čip, nahlásili tuto skutečnost
(číslo čipu) při úhradě místního poplatku za psa v roce 2020
v kanceláři OÚ.
- Obecní úřad -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 4/2019
1)

2)

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pohostinství - prostor sloužících podnikání. Termín pro podání
nabídek je 22. 7. 2019. V případě neobdržení žádné nabídky do uvedeného termínu, pověřuje zastupitelstvo
obce starostu opětovným vyhlášením záměru a prodloužením termínu podání nabídek.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dodávce kamerového systému v hodnotě 24501,- Kč s firmou
WELLNET.cz s.r.o..

3A) Zastupitelstvo obce schvaluje nové zúčtovací období pro
výběr stočného: 1. 1. až 31. 12. daného kalendářního
roku a to s platností od 1. 1. 2020.
3B) Zastupitelstvo obce schvaluje pro mimořádné zúčtovací
období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 stočné ve výši
390,- Kč na osobu a to se splatností do 18. 12. 2019.
4)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 4-2019.

3) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě
o dílo na akci Střeň – TVRD, kterým se mění termíny
zahájení a dokončení díla.
4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy paní Hany Večeřové na změnu územního plánu obce Střeň.
5) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 5-2019 a 6-2019.
6) Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled Obce
Střeň na roky 2020 - 2023.
7) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8016844/VB/001 Střeň p. č. 117/13 – úprava
KNN se společností ČEZ Distribuce, a.s..
8) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje žádost pana Lukáše
France o úhradu nákladů na materiál k odbočení vodovodní přípojky a uzávěru vodovodní přípojky na parcelu
č. 174/1 v k. ú. Střeň ve výši 7 406,- Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek veřejné zakázky
s názvem Vybudování workoutového hřiště a lanové
dráhy v obci Střeň s podmínkou, že realizace se uskuteční až po případném schválení dotace ze strany poskytovatele.
Zasedání č. 5/2019

9)

1) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího podnikání – pohostinství s panem Janem Minkou.

11) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k projektu „Obnova – stavební úpravy víceúčelového hřiště ve Střeni“
s Ing. arch. Ivetou Trtílkovou v hodnotě 76 666,- Kč včetně DPH.

5)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s panem Josefem Coufalem na vykoupení pozemku p. č. 164/32
v k.ú. Střeň za účelem výstavby budoucí místní komunikace.
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Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje výpověď pozemků
p. č. 164/2, 164/21 a 383 vše v k. ú. Střeň ze Smlouvy
o zemědělském pachtu č. 158/2016 se Zemědělským
družstvem Unčovice.

10) Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Josefa
Coufala o prodloužení inženýrských sítí.

- Obecní úřad -
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ROZHOVOR S NATÁLIÍ KUXOVOU
Házená je hra 4v1 - kombinace čtyř sportů: atletiky, gymnastiky, úpolových (moderně bojových) a míčových sportů.Je
to kolektivní sport, který vyžaduje rychlost, houževnatost,
nesobeckost, férovost, bojovnost, odvahu, týmovost a také
psychickou odolnost. Nositelkou všech těchto vlastností a dovedností je "Střeňačka" šestnáctiletá Natálie Kuxová, která je
hráčkou reprezentačního házenkářského týmu českých dorostenek.

Jak jsi se k házené dostala?
K házené jsem se dostala úplně náhodně. Mamčina kamarádka má dceru, která házenou hrála, a tak se mě zeptala, jestli
bych to nechtěla zkusit. Šla jsem do toho a chytlo mě to tak, že
hraji házenou už deset roků.

Jak se házená vlastně hraje?
Zápas se hraje 2x30 minut, v počtu sedmi lidí, kteří tvoří
obranu i útok. Každý tým má v poli pravé a levé křídlo, pravou a levou spojku, střední spojku a pivota. Samozřejmě
v bráně je brankařka, která má jinou barvu dresu.
V jakých klubech jsi byla angažovaná a kde působíš v současnosti?
Hrála jsem za tým TJ Tatran Litovel, ale ve 12-ti letech mi
už pravidla neumožňovala hrát společně s chlapci, tak jsem
přestoupila do klubu DHK Zora Olomouc, kde hraji do současnosti, a to nejvyšší dorosteneckou soutěž.
Prosím pochlub se nám, Natálko, jakých úspěchů jsi už
dosáhla?
V loňském roce jsem se dostala do výběru repre dorostenek
České republiky. Letos jsme měly opravdu náročný rok.
V červenci jsme odletěly do hlavního města Ázerbájdžánu –
Baku, kde jsme se zúčastnily „Evropské olympiády dětí a mládeže“. Umístily jsme se na 7. místě, a já získala plno krásných
zážitků, jako třeba let vojenským speciálem, zapálení olympijského ohně a také ubytování v olympijské vesnici, společně se
sportovci z celé Evropy. V srpnu jsme odlétaly do italského
Lignana, kde jsme se zúčastnily ME skupiny B. Toto mistrovství jsme vyhrály, a tím jsme vrátily Českou republiku mezi
elitní skupinu A. Zároveň jsme pro sebe vybojovaly v roce
2020 účast na mistrovství světa v Číně. Byl to neuvěřitelný
zážitek plný emocí, slz štěstí i zklamání a hlavně moje první
vítězství.

Od kolika let jsi začala házenou hrát?
Hraji od šesti let.
Jaká výbava je ke hraní házené potřeba?
Házená je nenáročný sport, co se týká výbavy. Stačí vám jen
botasky, míč a popřípadě chrániče.

Jak probíhá trénink a jak často trénuješ?
Trénuji 6x týdně a vždy o víkendu máme zápas. Trénink
začíná vždycky nějakou rozcvičkou, pak je protažení a potom
buď střelba na bránu anebo procvičování způsobu obrany
a různých herních kombinací, podle aktuální potřeby.
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Čeho si na házené ceníš nejvíce a co Tě na ní baví?
Na házené se mi líbí fakt, že je to kolektivní a kontaktní
sport. Také jsem díky házené získala mnoho dobrých kamarádů a podívala se do různých zemí, které bych jen tak nenavštívila.
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Jaké jsou Tvé cíle a sny v házené do budoucna?
Chtěla bych se neustále zlepšovat a stabilně hrát v naší reprezentaci. Do budoucna bych ráda házenou hrála profesionálně, proto bych se chtěla dostat do nějakého zahraničního
klubu.

Natálko, jak jde skloubit vrcholový sport se studiem?
V letošním roce jsem nastoupila do sportovní třídy na gymnázium Čajkovského v Olomouci. Není to nic jednoduchého
studovat, když mám každý den trénink a přijíždím domů až
večer. Já jsem si tuto cestu ale vybrala a musím to zvládnout.
Co bys vzkázala případným novým zájemcům o tento
sport?
Všem zájemcům bych tento sport vřele doporučila, jen se
nesmí bát schytat sem tam nějakou tu ránu. Je bezva
s kamarády běhat po hřišti, než sedět doma u počítače.
Na co se můžeme v blízké budoucnosti Tvé kariéry těšit?
Jak jsem už zmínila, tak vrcholem příštího roku bude Mistrovství světa v Číně. Pokud si tam chci zahrát, tak musím mít
dobrou formu a hlavně být zdravá, a to je pro mě nejdůležitější. Tak mi prosím držte palce – ať mi to klapne.
Děkuji Natálko za rozhovor a palce Ti bude určitě držet
celá Střeň!
- Natálie Kuxová a Dagmar Holániková -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 proběhlo v pondělí 2. 9. 2019.

větších problémů. Školní družina letos vyhlásila celoroční
soutěž Šikulky, budeme dětem držet palce.

Letos má škola celkem 23 žáků. První ročník navštěvuje
7 žáků, druhý ročník 3 žáci, třetí ročník 8 žáků, čtvrtý ročník
4 žáci a pátý ročník 1 žák. Třídními učitelkami jsou v I. třídě
Mgr. M. Ťoupalíková a ve II. Třídě Mgr. J. Bajerová. Ve
II. třídě některé předměty vyučuje Mgr. M. Lukašíková,
a jako asistentka pedagoga zde působí Z. Franková. Ve školní družině se o žáky stará Mgr. A. Zatloukalová. Provoz školní družiny byl prodloužen do 16 hodin a ráno je družina otevřena již od 6:30 hodin. Pro děti jsou otevřeny kroužky rybářský, keramika, flétnička a sportovní hry. Věříme, že pro děti
i pedagogy bude tento školní rok úspěšný, příjemný a bez

Příjemným zpestřením prvního školního dne byla akce
s názvem „Pískohraní“, které se zúčastnila mateřská i základní škola. Děti si vybraly dle své volby obrázek, který si postupně vysypávaly barevnými písky. Akce byla velmi vydařená a všechny děti si domů odnesly pěknou památku.
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I letošní rok se uskutečnila v MŠ akce s názvem „Hravá
věda“ pod vedením pana Radka Chajdy ze Štěpánova. Děti
byly tentokrát seznámeny se světlem a tmou. Proběhly pokusy
se žárovkou, s bateriemi, s ohněm (plameny, zápalky), se zrcadlem a lupou. Děti si taktéž vyzkoušely „život ve tmě“, kdy
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měly pásku přes oči a snažily se chodit za zvukem (nejprve
po herně, poté i do dalších místností s přecházením přes překážky). Poté si odvážné děti mohly vyzkoušet vejít do tmavého stanu a zjistit posvícením baterky, jaká zvířátka tam na ně
čekají.
25. září jeli žáci čtvrtého ročníku na dopravní hřiště
v Litovli, kde získali nové vědomosti z oblasti první pomoci
a naučili se dopravní značky. Při jízdě na kole zkoušeli jezdit
podle dopravních předpisů, správně reagovat na semafory,
řešili různé dopravní situace. Součástí dopravní výchovy pak
bude návštěva Městské policie Litovel v naší škole, složení
zkoušek a obdržení průkazu cyklisty.

První říjnový den nás čekalo vánoční fotografování a hned
další den navštívily naši školku velice milé paní z DDM Litovel s připraveným programem „Barevné bubnování“. Přivezly s sebou šest bubínků různých velikostí a barev. Děti si nej-

prve vyslechly příběh o smutném království, poté si ho vybarvily a nakreslily k němu různé obrázky, aby bylo veselé. Následovala samotná hra na bubínky, aby děti zjistily, jaké vydávají zvuky a jak se na ně správně hraje. Poté si po skupinkách (děvčata, chlapci) při hře na bubínky zazpívaly různé
písničky a také u toho tančily. Nechyběl nácvik rytmu, tempa,
správné reakce na dané barvy a na zvuky vydávané
z jednotlivých bubínků. Na závěr barevného bubnování si děti
vyzkoušely různé po domácku vyrobené hudební nástroje
a obdržely omalovánku a malou sladkost.

V pátek 4. října proběhlo ve školce preventivní screeningové vyšetření zraku dětí v rámci projektu „Koukají na nás
správně?“, které je důležité ke včasnému rozpoznání a léčení
zrakové vady a mělo by se provádět v pravidelných intervalech (každý rok).
V příštích dnech se již ve školce připravujeme na ovocný
a zeleninový týden a další akce, o kterých Vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.
V termínu od 4. do 8. listopadu pojedou žáci školy na
ozdravný pobyt s ekologickou tematikou do Švagrova. Pobyt
bude zaměřen výhradně na environmentální výchovu, aktivity
se budou odehrávat převážně venku a žáky tak čeká příjemný
týden bez učení v klasickém slova smyslu.
Od 20. listopadu budou žáci školy jezdit na pravidelný plavecký výcvik. Letos se k nim připojí i předškoláci z mateřské
školy.
V prosinci za dětmi přijde Mikuláš, čeká je oslava Vánoc,
můžou se těšit na každoroční rozsvícení obecního vánočního
stromečku a pro rodiče si připraví vánoční besídku. Pozor,
letos již 11. prosince. V tento den se totiž koná tradiční akce
Česko zpívá koledy, ke které se chceme připojit a na kterou
Vás všechny srdečně zveme.
- Mgr. Miloslava Ťoupalíková a Adéla Stryková, DiS -
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
BERLE BROKOVNICE BUMERANG DĚJINY DELIKATESA
DEODORANT
DOKUMENT
DROGA DUDLÍK EMAIL FRAJERKA FRČKA FRÉZA CHLADNIČKA IMPULS INDIÁNKA
IZOLAČKA KLAPKA KLETBA
KRAJÍC KRYSA LETÁK MOLEKULA MUZIKA NABÍDKA
PIZZA POMNÍK PRŮZKUM
PŘÍSADA
SALÁT
SAUNA
SKRÝŠ SMRŠŤ SPRCHA STAŘENKA STŘEPINA ŠATIČKY
ŠATNA ŠKOLA TELEFON TENIS

...tajenka... je záliba, která spočívá v chození po
lese a hledání a sbírání hub. Někteří houbaři pěstují houby i doma. Češi jsou považováni za nejvášnivější houbaře na světě, alespoň jednou ročně vyrazí na houby přes sedmdesát procent obyvatel České republiky, což nemá ve světě obdoby a což z Česka dělá tzv. houbařskou velmoc.
Kromě Čechů je ...tajenka... široce rozšířeno
v z emích Evropy ležící severovýchodně od České republiky (Rusko, Polsko, Slovensko, Finsko). V ostatních zemích Evropy není tato záliba
příliš rozšířená a praktikují je pouze malé zájmové spolky a skupiny. ...tajenka... je rozšířenější
v některých oblastech Skandinávie. Mimo Evropu je sběr a pěstování hub rozšířeno zejména
v jihovýchodní Asii.
Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Houbaření
Zdroj: www.kudluvfotoatlashub.blog.cz

- Dagmar Holániková -

PLÁN AKCÍ
17. 10. 2019 - Zasedání zastupitelstva obce
19. 10. 2019 - Charitativní sbírka šatstva a dalších věcí
24. 10. 2019 - Beseda o odpadech (nová vyhláška)
25. 10. 2019 - Položení kytice u pomníku 1. a 2. světové války
(u kapličky), lampionový průvod
16. 11. 2019 - Povídání o severní Indii
23. 11. 2019 - Divadelní představení SOKL!
7. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromu
11. 12. 2019 - Česko zpívá koledy
14. 12. 2019 - Vánoční koledy s Nákelankou
28. 12. 2019 - Vánoční turnaj ve stolním tenisu
18. 1. 2020 - Farní ples
25. 1. 2020 - Hasičský ples
15. 2. 2020 - 55. Šibřinky (ples TJ Střeň)
- Obecní úřad -
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OMALOVÁNKY PRO DĚTI

Zdroj: www.sekta3a.blog.cz
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