6/2019
Vychází jednou za dva měsíce.

ZMĚNY VE SVÁŽENÍ ODPADŮ
Vstupem do Evropské unie se Česká
republika zavázala plnit směrnice a nařízení různého typu a jedním z nich je
také tzv. oběhový balíček. Z tohoto dokumentu vyplývají základní cíle jako
např. zákaz skládkování (platí pro odpady s výhřevností vyšší než 6,5 MJ/t
v sušině a biologickou stabilitou AT4 10
mg O2/g sušiny) a s tím související postupné navyšování základní složky
skládkovacího poplatku.
Naše obec je na uvedené změny dobře
připravena a již dnes plníme kritéria
vytříděnosti odpadů pro rok 2021. Což
by mělo v důsledku znamenat, že nám
skokově neporoste skládkovací poplatek
tak jako v jiných obcích, které nebudou
na změny připraveny. Čemu se bohužel
nevyhneme, je všeobecný nárůst cen za
lidskou práci, tudíž cen za svozové služby. Z tohoto důvodu jsme také omezili
svozy směsného komunálního odpadu
(SKO - černých popelnic) v měsících
květen až září na čtyřtýdenní cyklus.
V uvedených měsících klesá produkce
odpadu přibližně na polovinu a je neekonomické provádět svozy v tak krátkých
intervalech. Den svozu zůstává stejný čtvrtek.
Drobné změny nastávají také v harmonogramu svozu 240l nádob na plast

a papír přímo od domu. Papír se bude
nově svážet jednou za šest týdnů, u svozu plastů zůstává interval jednou za čtyři
týdny. Svozový den se mění u obou komodit na středu. Vše je přehledně shrnuto ve svozovém kalendáři na rok 2020,
který je přílohou zpravodaje.
Na posledním zasedání zastupitelstva
obce byla schválena nová Obecně závazná vyhláška obce Střeň č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad. Ta stanovuje jako plátce poplatku majitele nemovitosti. Ten si přihlásí k vývozu požadovaný počet nádob na SKO o daném objemu (120 l nebo 240 l). Upozorňujeme
občany, že nádoba musí být označena
viditelně číslem popisným z důvodu
spárování s vývozovým lístkem. Kontrolu budou provádět pracovníci svozové
firmy a namátkově také pracovníci obce.
Výše poplatku se stanovuje vyhláškou
na 850,- Kč za 120l nádobu a 1100,- Kč
za 240l popelnici. V uvedených cenách
je maximálně 12 svozů. Ke každé nemovitosti je možno objednat i další svozy
formou individuálního dokupu svozů
(50,- Kč za 120l nádobu a 70,- Kč za
240l nádobu). Nevyužité svozové lístky
je možné vrátit obci při příští platbě poplatku (od 1. 1. do 31. 3. následujícího
roku). Nejdříve tedy v roce 2021. Cena
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Aktuální úvodník bych rád využil
k možnosti poděkovat všem, kteří se
aktivně podílejí na chodu obce
a dokážou přidat ruku k dílu v našem
společném snažení.
První poděkování míří k zaměstnancům obce, kterých se dotýká realizace
úplně všech projektů realizovaných pod
hlavičkou obce. A není to jen
v pracovním týdnu, ale také o sobotách
a nedělích. A že těch víkendových akcí
letos nebylo málo!
Druhé poděkování míří zastupitelům
obce a členům výborů za dobrou spolupráci v průběhu roku. Zvláštní poděkování za velkou aktivitu patří členům kulturního výboru. Za proběhlé akce
(Divadlo SOKL!, Povídání o severní
Indii, Mikuláš, Rozsvícení vánočního
stromu, Česko zpívá koledy, Předvánoční posezení s Nákelankou) děkuji nejen
pořadatelům, ale také hlavním aktérům
(účinkujícím). Je vidět, že to všichni
děláte srdcem .
Poděkování míří také Mirku Hanákovi, Františku Zatloukalovi a Boženě Gatěkové, kteří nám pomohli s výzdobou
obce o adventní břízové svícny. Za krásný vánoční stromek děkujeme Lesům
města Olomouce a za chvojí pro další
výzdobu pak Lesům ČR.
V sobotu 28. prosince nás čeká na sále
kulturního domu Vánoční turnaj ve stolním tenisu, po novém roce tradiční plesy
a 29. února něco opravdu speciálního divadelní představení Agrostory aneb
Bezkontaktní ženy v podání souboru
MedlOchoDi. Představení je přístupné
od 15 let a pokud se rádi smějete, tak si
určitě udělejte čas.
Vánoce jsou dnes vnímány hlavně jako
svátky klidu a rodiny, které lidé slaví
společně. Tak zkuste zapomenout na
starosti a problémy a užijte si je v kruhu
nejbližších. Přeji Vám krásné vánoční
svátky plné rodinné pohody a lásky
a v novém kalendářním roce 2020 hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí a osobních
i pracovních úspěchů.
- Jiří Nevima, starosta -
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vratek: 35,- Kč za svoz 120l nádoby a 55,- Kč za svoz 240l
nádoby. Rozdíl cen za dokup a vrácení (15,- Kč za svoz) je
způsoben snahou negativně motivovat občany k dokupu dalších svozů (ekologická a administrativní zátěž).
Samotná cena poplatku není složena pouze z nákladů na
vývoz popelnic, ale má dvě části:

12 svozů krát 35,- Kč (420,- Kč), resp. 12 krát 55,- Kč
(660,- Kč),

zbývající část za produkci a zpracování vytříděných složek (bioodpad, sklo, papír, plast, kovy, oleje a jedlé tuky,
nebezpečné odpady, objemné odpady, stavební suť).
Další změnou je placení poplatku jednorázově, a to do termínu 31. 3. daného kalendářního roku.
V souladu s usnesením zastupitelstva obce je možné požádat o vrácení 50 % z poplatku (formou daru) v případě, že
v domácnosti žije samostatně senior nad 65 let věku. Druhý
případ je osaměle žijící rodič pečující alespoň o jedno dítě do
18 let a současně s ním toto dítě žije ve společné domácnosti.
Obě varianty podléhají schválení žádosti na obci.
Hlavním cílem změny poplatkové vyhlášky je motivování
občanů ke snižování množství směsného komunálního odpadu a také narovnání schodku financování u této služby
(způsobeno především zahájením svozu bioodpadu a postupným zvyšováním cen za svozové služby).
V této souvislosti si dovolím připomenout požadavky svozové společnosti EKO-UNIMED s.r.o. (popelářů), ke kterým
se naše obec také připojuje. Žádáme občany, aby při pořizo-

vání nové popelnice nebo při výměně vysloužilé nádoby pořizovali pouze plastové nádoby s kolečky. Manipulace s nimi je
snazší (zkracuje se čas výsypu) a motivuje občany dávat do ní
zcela vychladlý popel. U kovových popelnic se popeláři často
setkávají se situací, kdy jsou v popelu žhavé uhlíky, které
mohou způsobit požár svozového vozidla. Teplý popel musí
nejdříve vychladnout v bezpečné nádobě (uhlák, kovový kbelík) a pak je možné jej vysypat do popelnice.
V souvislosti se změnou ceníku svozové společnosti připomínáme, že každý občan má povinnost třídit odpad, což vychází ze zákona o odpadech a obecní vyhlášky. Pokud by byla
ke svozu přistavena nádoba, která obsahuje nevytřiditelné
složky (např. PET lahve, papír, sklo, stavební suť, atd.), nemusí ji svozová firma vysypat. Na skládce dochází ještě
k následné kontrole, jestli daný svoz neobsahuje větší množství vytřiditelných složek. Pokud by došlo k takovému zjištění, je svozová firma oprávněna po obci požadovat vyšší jednotkovou cenu za tunu dle nového ceníku předaného odpadu.
Což se následně dotkne samotných občanů.
I když se může zdát nových informací poměrně hodně, zásadní věci se nemění. Lístkový systém zůstává a systém třídění se nemění. Pokud Vám nebude cokoli jasné, kontaktujte
pracovníky obecního úřadu (osobně nebo telefonicky) a dostanete odpovědi na Vaše dotazy.
Nezapomínejte však na to, co je v odpadové problematice
nejdůležitější. Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne.
Díky, že tak šetříte životní prostředí .
- Jiří Nevima, starosta -

DOTACE, PROJEKTY A PROVOZ OBCE
Rád bych Vás informoval o dokončené rekonstrukci stropu
obecní knihovny v rámci realizace projektu, na který nám
přispěl 40 tis. Kč Olomoucký kraj. Kromě zatepleného kazetového stropu s integrovaným osvětlením a vzduchotechnikou jsme nově vybavili knihovnu o dataprojektor s promítacím plátnem a ozvučením. V návaznosti na dílčí rekonstrukci
jsme požádali o dotaci na elektronický knihovní systém, který by výrazně zmodernizoval přístup k půjčování knih (online
webový katalog). Další dotační žádosti budou směřovány na
spolufinancování stavební zóny za obecním úřadem, kde
jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci 480 tis.
Kč na zasíťování lokality a zopakujeme také žádost u stejného poskytovatele na realizaci workoutového hřiště a lanové
dráhy za antukovým kurtem. Za připomenutí stojí také pořízení nového ozvučení pro pořádání obecních akcí.
Aktuálně probíhá realizace zasíťování stavebních pozemků
za obecním úřadem. Stavba probíhá podle harmonogramu,
jen připojení lokality k elektřině je ve skluzu. Pevně věřím,
že se však podaří na jaře před pokládkou zpevněných ploch
vše úspěšně skloubit a lokalita bude v červnu připravena.
Na jaro příštího roku připravujeme projekt rozšíření vinice
v areálu čistírny odpadních vod. Vinici budeme rozšiřovat

o odrůdu Solaris a stolní vína. Pokud by měl někdo z občanů
zájem, může se připojit k objednávce sazenic. Termín pro
nahlášení požadovaného počtu kusů je do 31. ledna 2020.
Obec vydala stolní kalendář na rok 2020 s obrazovou tématikou historie naší vesnice. Pokud kalendář ještě nemáte, pár
posledních kusů je k prodeji na obecním úřadě za částku 60,Kč. Najdete v něm také přehled důležitých informací o chodu
obce. Stejně tak si dovolím připomenout prodej knihy Historie obce Střeň za cenu 300,- Kč. Na obci si můžete zdarma
vyzvednout také tištěnou podobu změn vlakového jízdního
řádu pro naši obec. Za jeho každoroční zpracování děkujeme
panu Juliu Sanislovi a Milanu Doleželovi. Do schránek se
vám také dostala publikace Aleje české krajiny od neziskové
společnosti Arnika (www.arnika.org). Budiž pro Vás přiložená mapa inspirací nejen na výlety, ale také k nápadům na výsadbu nových stromů do krajiny. Obec Střeň má toto téma
stále na paměti a v průběhu dalších let se mu budeme určitě
věnovat.
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí aeračních elementů
na čistírně odpadních prosím uživatele tlakové kanalizace,
aby v termínu od neděle 5. ledna od 22:00 hodin do úterý
7. ledna do 15:00 hodin maximálně omezili množství vypouštěných odpadních vod. Předem děkuji za vstřícnost.
Závěrem připomínám informaci vyplývající z nově schválené obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů. Výše
poplatků zůstává stejná: za jednoho psa 70,- Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč. Avšak mění se
ohlašovací povinnost: „Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,
kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit
také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho
ztrátu, darování nebo prodej).“
V souvislosti s tímto tématem připomínám záměr obce vytvořit vlastní databázi místních čipovaných psů. Žádáme tímto občany, aby v okamžiku kdy nechají svému psovi apliko-
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vat čip, nahlásili tuto skutečnost (číslo čipu) při úhradě místního poplatku za psa v roce 2020 v kanceláři OÚ. Pokud se
v obci najde pes, který bude očipovaný, můžeme tak ve spolupráci s Obecní policií Štěpánov zjistit jeho majitele. Pes tak
nemusí nutně putovat do placeného záchytného zařízení. Což
je v zájmu každého poctivého držitele psa.
Na dřevěné plakátovací vývěsce naproti obecnímu úřadu
vznikl na základě požadavků občanů nový prostor pro bezplatnou inzerci. Pokud Vám doma přebývají věci, které by
ostatní ještě užili, můžete je nabídnout nejen přes tradiční internetové služby, ale také přímo v naší obci a to z druhé strany
plakátovací plochy. Lístky s nabídkami je možné vkládat přímo do připravených voděodolných složek.
Na závěr si dovolím připomenout uzavření sběrného dvora
v Nákle v následujících dnech: od 18. 12. 2019 do 4. 1. 2020 .
Webové stránky technických služeb Náklo, kde je možné najít
spoustu užitečných informací: www.tsnaklo.cz.
- Jiří Nevima, starosta -

Inzertní tabule naproti Obecnímu úřadu

INFORMACE Z OBCE
ÚŘEDNÍ DNY OBECNÍHO ÚŘADU STŘEŇ
Poslední úřední den OÚ Střeň v roce 2019 bude středa
18. prosince 2019. Následně bude OÚ až do konce roku uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Prvním úředním dnem
v roce 2019 bude pondělí 6. ledna 2020.
KNIHOVNA STŘEŇ
Místní knihovna oznamuje čtenářům, že v tomto roce bude
naposledy otevřena 16. prosince 2019. Provoz knihovny bude
obnoven v pondělí 7. ledna 2020.
POPLATKY NA ROK 2020
Upozorňujeme občany, že dochází ke změnám v poplatcích
za komunální odpad i za stočné, poplatek za psa zůstává beze
změny.
Poplatek za komunální odpad činí 850,- Kč za 120l nádobu
na nemovitost/rok nebo 1100,- Kč za 240l nádobu na nemovitost/rok. Je možná pouze jednorázová úhrada do 31. 3. 2020.
Lístky na popelnice z roku 2019 jsou platné do 31. 3. 2020.
Stočné činí 1680,- Kč/osoba/rok a je možno ho uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2020 a do
30. 9. 2020.
Poplatek za psa činí 70,- Kč, za každého dalšího psa téhož
majitele 100,- Kč, úhrada do 30. 9. 2019. Žádáme majitele
psů, aby při úhradě poplatku za svého psa současně

v kanceláři OÚ nahlásili číslo čipu psa, který bude zaznamenám do obecního registru psů.
Poplatky je možné hradit v hotovosti na pokladně obecního
úřadu nebo bezhotovostně na účet obce: 1801698319/0800
Variabilní symboly:
- komunální odpad 1340 a číslo popisné
- stočné číslo popisné
- pes 1341 a číslo popisné.
Všechny poplatky na rok 2020 je možné hradit až po
13. lednu 2020!
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V pondělí 23. prosince od 9:00 roznesou mladí hasiči z SDH
Střeň Betlémské světlo mezi naše občany. Pro další zájemce
bude také k dispozici u pomníku padlých u kapličky.
SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA NA HYNKOV
V úterý 31. 12. 2019 zveme všechny příznivce zdravého
„hébáni“ na “Silvestrovské minivéšlap“ na Hynkov zakončený
přátelským
posezením
v
Hospůdce
U
Lucerny.
Sraz ve 13.00 hodin u obchodu ve Střeni.
S sebou: teplé oblečení a obuv, dobrou náladu a něco na
zahřátí.
- Obecní úřad -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Vážení spoluobčané,
blíží se závěr kalendářního roku a většina z nás bilancuje, co
se mu v tomto roce podařilo, kde má prostor pro zlepšení,
a hlavně co očekává od roku nového. Věřím, že ve Vašem
osobním životě těch špatných věcí nebylo moc a že se Vám
podařilo realizovat alespoň některé sny. Každý z nás asi ve
skrytu duše doufá, že nastávající rok bude lepší než ten letošní, že budeme zdraví a obklopení nejbližšími, že budeme mít
spoustu příležitostí k rozzáření úsměvu na našich tvářích. Za
děti i zaměstnance školy Vám všem přeji úspěšný vstup do
nového roku, vykročte do něj tou správnou nohou.
Co se dělo u nás ve škole v uplynulém období? Jistě jste si
všimli, že začátkem listopadu došlo k některým personálním
změnám. Věřím, že tyto změny povedou k lepšímu, že pedagogický sbor již bude stabilní, a hlavně že se nám bude pracovat lépe a ve větší pohodě, což má velký vliv na naše děti.
Ve školní družině se žáci zaměřili na přírodu a zkoumali ji
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ze všech možných stran. Poznávali živočichy, způsob jejich
života a jak je účinně chránit. Na toto téma byl zaměřený
i velmi hezký výukový pořad Ježčím krokem celým rokem,
který se dětem velmi líbil. V rostlinné oblasti se žáci zaměřili
na ovoce a zeleninu, zvláštní pozornost věnovali nejzákladnější surovině v našich kuchyních – bramborám. Z ovoce, zeleniny i brambor připravovali nejrůznější pokrmy a v duchu přísloví „Co sis uvařil, to si sněz“ všechny pokrmy s radostí spořádali.
Na konci října jsme společně s Vámi dlabali dýně a uspořádali oblíbený lampionový průvod. Myslím, že se letos opravdu
vydařil.
Hned potom, v týdnu od 4. do 8. listopadu, odjeli žáci na
dlouho plánovaný ozdravný pobyt do SEV Švagrov ve Vernířovicích. Naštěstí byl k nám letošní podzim milosrdný a děti
měly celkem hezké počasí. Ve Švagrově se žáci seznamovali
se zvyklostmi let dávno minulých. Naučili se vyrábět sýr, péct
chléb i moštovat jablka. Celý pobyt byl zaměřen na vztah člo-
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věka k přírodě, k přírodním zdrojům a jejich ochraně. Pobyt
byl financován ze SFŽP a prostředků zřizovatele. Těšíme se,
že se do Švagrova opět vrátíme, plánujeme to na jaro 2022.

zazpívali si koledy, nakoupili spoustu hezkých dárečků,
a hlavně se potkali s lidmi, na které nám mnohdy nezbývá
moc času.

Od 20. listopadu jezdí žáci naší školy a některé děti
z mateřské školy na plavecký výcvik. Ten potrvá až do
24. ledna.
A prosinec už byl plný akcí. Nejprve děti s maminkami
a babičkami upekly a nazdobily vánoční perníčky. Letos se
jim opravdu povedly a všem maminkám i babičkám za to moc
děkujeme.
Pak nás navštívili Mikuláš s andělem a čerty a kupodivu si
nikoho neodnesli. Asi máme opravdu hodné děti. Všechny za
odměnu dostaly balíčky s dobrotami, které pro ně připravilo
SRPŠ. Ve stejný den si rodiče prvňáčků a druháčků připomněli svá školní léta a přišli se učit do školy spolu se svými dětmi.
Moc bychom si přáli, aby se tyto příjemně strávené hodiny
staly tradicí. Tentokrát děti ukázaly rodičům, co ve škole dělají a jak se jim to skvěle daří.
7. prosince jsme spolu s Vámi rozsvítili vánoční stromeček,

11. prosince jsme Vás všechny pozvali na vánoční besídku,
kterou si pro Vás děti poctivě připravovaly. Doufáme, že se
Vám líbila a potěšila Vás. Dětem se moc povedla a měly z ní
radost. Besídku jsme natáčeli, video je k dispozici ve škole.
Chvilku po besídce jsme se připojili k akci Česko zpívá koledy, letos již podruhé. Společně jsme si před kulturním domem
zazpívali, vypili si teplý čaj, měli jsme prostor si mezi sebou
popovídat. Teď už jsme si všichni vydechli a konečně se začali těšit na Vánoce a Ježíška. 20. prosince jdeme do školy naposledy a vrátíme se sem až 6. ledna nového roku.
Proto Vám všem už nyní přejeme krásně prožité vánoční
svátky, mnoho zdraví, štěstí a radosti do nového roku a těšíme
se na Vás v roce příštím, určitě daleko podařenějším.
Hezké svátky.

4

- Mgr. Miloslava Ťoupalíková a kolektiv -
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Ohlédnutí za podzimem a přivítání zimního období v MŠ
V podzimním období máme vždy naplánováno spoustu akcí.
V měsíci říjnu proběhl ovocný a zeleninový týden, kdy děti do
školky nosily různé druhy ovoce a zeleniny. Děti v těchto týdnech využívaly skoro všechny smysly – poznávaly druhy ovoce a zeleniny dle zraku, čichu, hmatu a chuti. Nejprve jsme se
však učili, co patří do zeleniny a co do ovoce. Na konci týdne
byla přichystaná hostina, na které se podílely i samy děti
(loupaly, krájely, mixovaly, zdobily).
Na závěr zeleninového týdne proběhla tradiční
„Bramboriáda“, kde se s bramborami soutěžilo, cvičilo a vyrábělo.
V říjnu nás také čekal výukový program s názvem „Ježčím
krokem celým krokem“. Děti byly seznámeny se vším ohledně
ježků, naučily se ježčí básničku, procvičily si grafomotoriku a
nakonec programu spatřily živého ježka. Ježek potřeboval
úplné ticho, abychom mohli sledovat, jak se přibližuje

k potravě a vodě. Dokonce si na něj mohly děti sáhnout, pokud chtěly. Některé děti byly statečné. Byl to velice pěkný
naučný prožitkový program.
I letos nechybělo tradiční dlabání dýní s rodiči završené podvečerním lampionovým průvodem obcí. Tentokrát se vše událo v pátek 25. října. Školní zahradu opět nějaký čas zdobily
nádherně vyřezané dýně a obec na chvilku rozsvítily lampiony
dětí. Celá akce byla ukončená na školní zahradě podáváním
teplého čaje a párku v rohlíku.
Vzhledem k tomu, že halloweenské datum 31. října. připadalo na čtvrtek, ve školce jsme se rozhodli uspořádat Halloween na závěr týdne, tedy v pátek 1. listopadu. Mezi nejčastější
kostýmy patřili čarodějové a čarodějnice, ale i kostry. S dětmi
jsme si vyzdobili třídu, nafoukli balonky s halloweenskou
tematikou, vyráběli jsme strašidelné kočky, svíčky, duchy
i pavouky. Seznámili jsme děti s památkou zesnulých, aby
nezapomínaly na české svátky. Děti měly na závěr občerstvení, některé i halloweenské.
Druhou listopadovou akcí byla „Drakiáda“, kterou jsme letos uspořádali na fotbalovém hřišti. Spoustu dětí si tento den
přineslo do školky draka. Nejprve se děti učily vázat mašle na
lano motivované dračím ocasem, poté si zkoušely sestavit obrazec draka, tedy kosočtverec a na závěr jsme pouštěli draka.
Počasí nám příliš nepřálo, ale my jsme běhali jako smyslů
zbavených, aby nám to lítalo . Nakonec se vše vydařilo, jak
mělo a děti obdržely diplom z drakiády na památku.
Tento měsíc nechybělo ani loutkové divadlo pod vedením
pana Daniela Taraby. Tentokrát se nám představil s pohádkou
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Divadlo bylo opět velmi legrační, doplněné zpěvem písniček a různými tanečky. Děti se
smály na celé kolo a moc se těší na další vystoupení.
Opět jsme zahájili lekce Malé technické univerzity, konkrétně proběhla lekce „Stavitel mostů“. Děti se seznámily
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s Karlem IV. a historií Karlova mostu. Zjistily, co je to pilíř
a zkusily ho postavit, poté také postavily velký most, po kterém se prošly. Na závěr lekce sestavily Karlův most ze sebe
(tělo byly pilíře, hlavy byly sochy), kdy stály dvě děti naproti
sobě a držely se rukama za ramena a ostatní děti přidávaly
„vajíčka“ do mostu. Nakonec opět obdržely diplom.
Nyní je prosinec a my už máme s dětmi za sebou zdobení
i ochutnávání perníčků a také mikulášskou nadílku. Čerti
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nikoho neodnesli a tak se zase v Novém roce sejdeme ve stejném počtu. Dokonce proběhla i vánoční besídka, která se dětem nesmírně povedla. Do Vánoc nás čeká pouze vánoční nadílka a pak huráááá na vánoční prázdniny.
Přejeme Vám tedy krásné a klidné prožití vánočních svátků
v kruhu svých blízkých a budeme se na Vás opět těšit ve zdraví v Novém roce.
- Adéla Stryková, DiS -

Obecní zpravodaj vydává: Obec Střeň, Střeň 19, 783 32 pošta Náklo, IČ: 47997265, Email: obec@stren.cz, www.stren.cz, Tel./fax: 585 386 835

Obecní zpravodaj Střeň 6/2019

KLUB SENIORŮ VE STŘENI SLAVÍ 30 LET
Klub seniorů ve Střeni dne 25. ledna 2020 oslaví 30 roků
svého trvání. Jeho členové se schází 1x týdně odpoledne
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Střeni. Někdy si promítáme, někdy si jen tak povídáme. Je to příjemné, protože si
můžeme pozvat na besedy i takové lidi, kteří nám nejen něco
nového poví, předvedou, ale i promítnou. Je nás sice méně
než před 30 lety, klub však stále funguje pro občany
v důchodovém věku, kteří mají chuť vidět se se svými vrstevníky, dozvědět se něco nového, popovídat si a popřípadě
oslavit své narozeniny. Z celkového počtu obyvatel obce je
celá jedna čtvrtina občanů v důchodovém věku. Většina však
nemá čas nebo nemá zájem mezi nás přijít. Škoda. Přijďte.

A co jsme v letošním roce zvládli i při tak malém počtu?
Především jsme nezapomněli na svá vnoučata a v MŠ jsme
jim četli pohádky v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“
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Uskutečnilo se několik besed se zajímavými lidmi. Pan Vyroubal nás zcela odborně seznámil s problémy, které tíží i nás
– to jsou naše lesy okolo Střeně. Pan Linduška z Litovle se
vesele rozpovídal o hanáckém nářečí tak, že jsme se smáli
ještě dlouho poté. Manželé Fialovi promítali své skvěle,
i když amatérsky nafilmované záběry ze safari v Keni
a z návštěvy Kuby. Manželé Souralovi navštívili náš klub se
svými cestovatelskými zážitky už 100x. Protože většinu z nás
trápí pohybové potíže, pozvali jsme si na besedu paní
Kráčmarovou z prodejny zdravotních potřeb s ukázkou ortopedických pomůcek. Pokud se dá, rádi pozvolným tepem
vyjedeme na kolech do sousedních Příkaz nebo muzea v Litovli. Ještě nám záleží na tom, jak vypadáme. Tak jsme si na
krátký kurz pozvali paní Krejčí, jež má poradenství
s kosmetikou Mary Kay. Samozřejmě každoročně mezi nás
zveme na besedu i panu starostu Jiřího Nevimu, který našim
aktivitám zdravě fandí. Právě za přispění obce jsme tak mohli
uskutečnit výlet do Kroměříže, Znojma a Náměště nad Oslavou.
Malou měrou vzhledem k našemu věku a zdravotnímu stavu nás seniorů jsme se zapojili do organizace oslav obce –
Komárfestu. Jsme v kontaktu se seniory z okolních vesnic
a setkáváme se s nimi na jejich akcích, jako jsou třeba malé
výstavy nebo taneční odpoledne.
Krajská rada seniorů s hejtmanstvím Olomouckého kraje
pro nás uspořádala soutěže „Miss babička Olomouckého kraje“ a celorepublikovou „Miss babička“ ve spolupráci
s televizí Šlágr. Byla to skvělá zábava a nezapomnělo se ani
na dobré pohoštění pro všechny. Účastnili jsme se zájezdu
pro seniory do hornického muzea v Landeku, který byl financován Olomouckým krajem. Magistrát města Olomouce pro
seniory z města i okolí uspořádal „Ples seniorů“ s pohoštěním
na výstavišti Flora.
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Dvakrát jsme se setkali a popovídali s příslušníky Obecní
policie Štěpánov. Dokonce nás pozvali do své nové služebny,
my si mohli vše prohlédnout, na vše se zeptat. Byli jsme zvědaví, která místa v naší obci jsou monitorována kamerami
a jaké jsou problémy s odchytem toulavých psů. Takový je
jen opravdu malý výčet náplně našich schůzek, toho, proč se
scházíme a co děláme. Zveme naše střeňské spoluobčany,
přijďte mezi nás, budete vítáni. Přejeme tedy vám všem, našemu klubu seniorů a nám jeho členům do další třicítky zejména zdraví, elán a radost ze života.
- Mgr. Jiřina Sedláčková -
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TJ STŘEŇ
Krásné prožití svátků vánočních, mnoho šťastných a radostných chvil a vše nejlepší do nového roku 2020, Vám všem
přejí Střeňští fotbaloví sokolíci.
A kdy se ještě uvidíme ve starém roce:
sobota 28. prosince - Vánoční turnaj ve stolním tenisu, v sále
kulturního domu od 9:00 hodin.
úterý 31. prosince - Tradiční silvestrovský fotbálek, střeňské
maracaná od 10:00 hodin.
- Za TJ Střeň, z.s. Jarda „doktor“ Havlíček, předseda -

STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
ANTUKA ATMOSFÉRA BAVLNKA BRANKA BYROKRACIE ČERVÍK ČINKA DĚLBA DESKA DIPLOM
EKONOMIKA EKOSYSTÉM FARMÁŘKA FINALISTKA FORMÁT JABLOŇ JANTAR JAVOR KAŇON KAPELA KILOGRAM KOMNATA KRÁDEŽ LŽÍCE MAŠINA PLECH PLÍCE PLOMBA PRÁDELNA ROLETA
ROSOL SALÁT SCHOD SLONÍK SNÍDANĚ SPLAV
STRÁNKA SUKÝNKA TENIS UTĚRKA VAŘEČKA
...tajenka... je původně píseň, kterou děti zpívají během velkých křesťanských svátků (Vánoc, Tří králů a dalších) při
obcházení jednotlivých domů, kdy „si koledují“ o výslužku,
kterou představovalo především jídlo nebo pití; tento zvyk se
dnes udržel už pouze na vsích. Postupně však se slovo
...tajenka... stalo označením písně s vánoční tematikou, původně s náboženským obsahem, v posledním století však
i bez něho. Tradiční ...tajenka... má silnou melodii, často založenou na středověkých sborových vzorech, a sloku následovanou refrénem, často zpívaným sborově. Historie křesťanské ...tajenka... sahá do 13. století, podle legendy je autorem
první ...tajenka... svatý František z Assisi (1181–1226). Jednou ze zajímavostí je, že v 15. století bylo v Polsku přeloženo
hodně ...tajenka... z češtiny. ...tajenka... se zpívaly původně
pouze během doby vánoční, v posledním půlstoletí se však
oproti původní tradici zpěvu adventních písní začaly zpívat
i během adventu.
Zdroj: www.wikipedia.org

LÓSKÁČEK PRO DĚTI
BANALITA DOJIČKA FARMA CHLADNIČKA LETUŠKA
MEDICÍNA MOTYKA MUČÍRNA PAPÍR PIJAVICE PODSTATA SÍŤKA TERÉN TURISTIKA
...tajenka... je česká vánoční pověra, která vznikla už ve středověku. Podle ní je ...tajenka... vidina přislíbená za neporušený
předvánoční půst. Podle pověry každý, kdo celý den až do štědrovečerní večeře nebude jíst maso, uvidí ...tajenka... Proto se
během dne podávají obvykle bezmasá jídla jako je např. staročeský kuba (tradiční české jídlo, jehož základem jsou kroupy
a houby). Nápověda:"Nene, já nemusím, já už ho vidím!"
Zdroj: www.omalovanky.name
- Dagmar Holániková -
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VÁNOČKA – PEČIVO NAŠICH BABIČEK
Na Štědrý den se má držet půst. Výjimku může tvořit vánočka, která se s mlékem nebo bílou kávou podává k snídani.

žebnictva, pro každého jedna. Někde dostával kousek vánočky
i dobytek, aby mu přálo zdraví po celý následující rok.

Historie vánoček
První zmínky o vánočce pocházejí již ze 16. století. Ale to ji
pekli jenom mistři pekaři. Původně byla vánočka pečena a
předávána jako dar pekařů radním a patronátní šlechtě. Teprve
od 18. století začali lidé péct vánočky i doma. Recepty byly
různé a dědily se z generace na generaci. Vánočce se podle
krajů, nářečí a zvyklostí také říkalo štědrovečernice, štědrovice, štědrovka, pleténka, húska, calta, pletanka, pletenice,
ceplík, žemle, štrucla, štricka, ale také „děťátko“. Pletená vánočka symbolizovala děťátko zabalené do peřinky.

Tradice, které se dodržovaly při pečení vánočky
Hospodyně musela být oblečená v bílé zástěře a mít bílý
šátek. Hospodyně nesměla během zadělávání těsta promluvit.
Při kynutí vánočky musela kuchařka skákat hodně do výšky,
aby se vánočka podařila. Do vánočky se zapekla mince, kdo ji
našel, měl zaručené bohatství a zdraví po celý příští rok. V
některých krajích se do vánočky zapekl zelený hrášek, kdo ho
našel, měl mít celý rok pouze štěstí. Podle toho, jak se vánočka povedla, se předpovídalo, jaký bude příští rok. Připálená,
natrhlá nebo prasklá vánočka nevěstila nic dobrého, spíše
symbolizovala neštěstí.

Tradice pečení vánočky
Křížové pletení vánočky má ochránit před zlými vlivy. Vánočka se tradičně plete z devíti pramenů. Základnu, první patro, tvoří čtyři prameny, které symbolizují slunce, vodu, zemi
a vzduch. Prostřední, druhé patro, tvoří tři prameny představující rozum, vůli a cit. Třetí patro, tvoří dva prameny, které
spojují vědění a lásku.
Vánočky se v dřívějších letech pekly pouze z kynutého těsta, do kterého se přidávaly rozinky, mandle, ořechy i kandované ovoce. V prvních receptech se objevoval i anýz či fenykl.
Vánoček se dříve peklo tolik, kolik bylo členů rodiny a slu-

Pomocná ruka při pečení vánočky
Vánočka potřebuje čas, proto těsto necháme kynout klidně i
přes noc. Náplň – sekané mandle a ořechy, v rumu namočené
okapané rozinky a kousky kandovaného ovoce. Vše přidáváme až do vykynutého těsta. Upletenou vánočku propíchneme
proti sobě 2 špejlemi, aby se nerozpadla. Vánočku necukrujeme ihned po upečení. Před cukrováním ji necháme vychladnout.
Zdroj: https://.vareni.cz/vanocka-pecivo-nasich-babicek/
- Dagmar Holániková -

VLAKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
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PLÁN AKCÍ
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)
29. 2. 2020 - Medlochodi - Agrostory aneb bezkontaktní ženy

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 13. února 2020
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima ml., Miloslava Ťoupalíková, Adéla Stryková, Jiřina Sedláčková, Jaroslav Havlíček, Dagmar Holániková,

Roman Uvízl.

Redakční rada: Jiří Nevima ml., Petr Němeček ml., Dagmar Holániková.
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