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Vychází jednou za dva měsíce.

JAK JSME TŘÍDILI V ROCE 2019

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Koncem ledna nosí děti ze školy pololetní vysvědčení. Podobně dostane obec
v únoru zprávu o tom, jak její občané třídili odpad v předchozím roce. Až na nárůst biodpadu, který nám trvale způsobuje rostoucí náklady a neklesající hodnotu
u položky směsného komunálního odpadu, můžeme být s mírou třídění spokojeni.
Druh odpadu

2018 (t)

2019 (t)

nárůst (%)

Směsný komunální odpad

90,51

91,03

+ 0,6

Plasty

11,94

12,83

+ 7,5

Sklo

10,68

12,12

+ 13,5

Papír

6,05

10,92

+ 80,5

87

91,31

+ 5,0

Bioodpad
Produkce směsného komunálního
odpadu (SKO) se ve Střeni stále drží pod
hranicí 150 kg na občana a rok. Což je
pozitivní i vzhledem k rostoucí životní
úrovni a míře topení uhlím. Průměr
v obcích se srovnatelnou velikostí se
pohybuje kolem 200 kg na občana a rok.
V souvislosti s tím bych rád připomněl
všem, kteří topí dřevem, že popel ze
dřeva je výborné hnojivo, kterým si můžete obohatit půdu na zahradě nebo ho
můžete namixovat do kompostéru. Nemusí tedy nutně skončit v popelnici.
Naopak popel z uhlí či uhelných briket
patří pouze do popelnice a následně na
skládku. Obsahuje rizikové prvky jako

jsou těžké kovy a pro použití na zahradě
je naprosto nevhodný.
Odpady jsou podstatnou položkou
obecního rozpočtu. Svozy popelnic stály
obecní pokladnu 165 tis. Kč. Náklady na
svoz tříděných odpadů činily 107 tis. Kč.
Naproti tomu dosáhly příjmy za vytříděné komodity od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM rekordní hodnoty
125 tis. Oproti předchozímu roku je to
nárůst o 23,5 tis. Kč, což lze přičíst i vlivu
svážení odpadů přímo od domácností
prostřednictvím třídících popelnic. Nárůst vytříděného papíru o 80 % je výborný výsledek vaší poctivé práce.

Začátek kalendářního roku je v kanceláři obecního úřadu spojen s výběrem
poplatků za služby, které obec občanům
poskytuje a také s využíváním dotačních
možností. Aktuálně jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost související s rekonstrukcí asfaltového hřiště
za kulturním domem včetně přilehlých
ploch. Součástí projektu je také realizace
workoutové hřiště a dvou lanových drah
pro děti. Na uvedená sportoviště jsme
požádali o finanční prostředky i z dotačních programů Olomouckého kraje.
Do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje jsme požádali o dotaci
na veřejné osvětlení, zeleň a příjezdovou
cestu u nově vznikající stavební zóny za
obecním úřadem. Jako již tradičně jsme
podali dotační žádost na podporu vybavení pro naši Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Tentokrát požadujeme finance na pořízení výkonného elektrického kalového čerpadla. Další žádost bude
směřovat na rozšíření kamerového systému o kamery, které umí číst registrační značky vozidel (reakce zastupitelstva
na pokus o krádeže v loňském roce).
Aktuální novinkou je dřevěné posezení
umístěné v polích, vedle Božích muk.
(vystavěny tehdejším starostou obce
v roce 1938). Posezení navrhl a vyrobil
Radek Kainar, za což mu patří poděkování. Použité dřevo pochází ze smrků od
kapličky, které již ohrožovaly bezpečnost
občanů a majetku v jejich okolí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
pořadatelům plesů v obci za jejich
úspěšné snažení a popřát jim dostatečný
počet aktivních členů spolků, kteří pomáhají utvářet sportovní, kulturní a společenský život v obci. Všem Střeňákům
pak přeji úspěšný vstup do blížícího se
jara a se sílícím sluníčkem pak pozitivní
náladu a chuť do další práce .
- Jiří Nevima, starosta -
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Další největší náklady jdou na vrub stále rostoucího množství předaného bioodpadu (78 tis. Kč), svozu velkoobjemového odpadu a stavební suti (22 tis. Kč), užívání služeb sběrného dvora Náklo (16 tis. Kč) a předaného nebezpečného odpadu (14 tis. Kč). Celkový výsledek v hospodaření s odpady je
ztráta ve výši 82 tis. Kč. Což tradičně odpovídá nákladům na
bioodpad. Nejlepší variantou jeho likvidace z pohledu obce je
domácí kompostování. Nabízí se řešení ve formě aktivního
používání kompostérů získaných v minulosti z dotace v kombinaci s kompostérem vyrobených ze starých palet.

Výsledná finanční ztráta je špatnou zprávou, ale uvidíme,
jak se v průběhu tohoto roku projeví změny v nastavení celého systému. Platí však stále základní teze:

V souvislosti s tím připomínám, že na Trávníku za kopcem
a u zdravotního střediska je vyhrazen prostor pro odkládání
větví, které jsou následně štěpkovány pracovníky obce. Štěpku si pak můžete odebrat v libovolném množství.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za to, že aktivně třídíte
a podílíte se na stabilním a v porovnání s ostatními obcemi
nízkonákladovém odpadovém hospodářství.

1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
2. Když už odpad vznikne, je potřeba ho recyklovat nebo
vytřídit.
3. Na náklady v odpadovém hospodářství má a bude mít
největší vliv množství směsného komunálního odpadu
(černé popelnice).

- Jiří Nevima, starosta -

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pátek 27. března proběhne v čase mezi 16:00 a 17:00
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Vůz s lisem
určený pro odložení velkoobjemového odpadu bude tradičně
přistaven v areálu za kulturním domem. Nebezpečný odpad
bude možno odevzdat před kulturním domem. Za kulturním
domem bude přistaven také kontejner na stavební suť, kde je
množství odevzdaného materiálu omezeno na dva běžně
naložené dvoukoláky pro domácnost. Veškeré uvedené služby pro občany Střeně jsou hrazeny z poplatku za odpady a na
místě se neprovádí žádná úhrada.
Odpad, který je možno uložit:
 velkoobjemový odpad z domácností jako jsou: staré části
nábytku, výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, staré hadry, obuv, matrace, koberce apod.;
 nebezpečný odpad jako jsou: rozpouštědla, kyseliny, zářivky a výbojky, barvy, laky a lepidla včetně prázdných

obalů od těchto látek, motorové oleje, autobaterie, pneumatiky;
 vysloužilé elektrospotřebiče: ledničky, mrazničky, pračky,
myčky, televizory, monitory, rádia, atd.;
 malé množství stavební suti.
Pro bezplatné odevzdání pneumatik v průběhu celého roku
doporučuji využít systému zpětného odběru ELTMA. Na jejich webových stránkách www.eltma.cz naleznete spoustu
sběrných míst, kde je možné bezplatně odevzdat použité
pneumatiky. Nemusí tak končit v příkopech kolem cest, tak
jak je to občas vidět u cesty na Štěpánov. Navíc ušetříte obci
prostředky, které musí vynakládat sběrnému dvoru v Nákle
nebo společnosti EKO-UNIMED (zajišťuje sběrové dny velkoobjemového a nebezpečného odpadu na jaře a na podzim).
- Jiří Nevima, starosta -

MĚŘÍCÍ STANICE PERFECT-AIR
Naše obec nově uvedla do provozu automatickou venkovní
meteostanici perfect-Air určenou k monitoringu kvality a stavu
ovzduší. Vedle základních vlastností ovzduší měří množství prachových částic MP10 a MP2.5, které na sebe vážou velmi nebezpečné polycyklické aromatické uhlovodíky a další nebezpečné
látky, které pronikají do dýchacích cest a do krve. Stanice dále
měří teplotu vzduchu, relativní vlhkost a atmosférický tlak. Všechny naměřené hodnoty zaznamenává a přehledně prezentuje na volně dostupných webových stránkách
(ikona létacího dráčka na webu obce). Stanice je umístěna na objektu obecního úřadu.
Míru znečištění je možné sledovat i bez přístupu na internet. V případě, že je ovzduší
v pořádku svítí na stanici zelená dioda, žlutooranžová barva značí upozornění na vyšší
míru znečištění a červená dioda indikuje nevyhovující stav.
Znečištění ovzduší (prachové částice) není problém jen Ostravska, severních Čech
nebo velkých měst. Vlivem zastaralých technologií lokálních topenišť a související vysoké energetické náročnosti budov stoupají hodnoty polétavého prachu až do nepřípustných hodnot i v našem území. Za krátkou dobu fungování zařízení lze i v naší obci vypozorovat zejména negativní účinky odpoledního zatápění.
V souvislosti s tím si dovolím připomenout, že od 1. září 2022 začne platit zákon,
kterým vstoupí v platnost zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Kdyby v nich někdo
topil i po tomto datu, hrozí mu pokuta 50 tisíc korun.
Čistý vzduch, čistá voda a čistá půda by měly být hodnoty, které jsou důležité pro
všechny.
- Jiří Nevima, starosta -
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UKLIĎME STŘEŇ A OKOLÍ
Obec Střeň pořádá v sobotu 4. dubna dobrovolnický úklid
obce s názvem Ukliďme Střeň a okolí. Tato akce se uskuteční
v rámci celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Cílem akce je uklidit obec Střeň a přilehlé okolí od odpadků, které se po zimě nashromáždily. Pokud se chcete do
akce zapojit a pomoct dobré věci, přijďte před budovou

Obecního úřadu Střeň v sobotu 4. dubna v 9 hodin ráno. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv. Akci můžete podpořit
také darováním ochranných pracovních prostředků (rukavic),
popř. pytlů na odpad. Po úklidu čeká každého zasloužená
odměna - pečení špekáčků, další občerstvení a malá tombola.
- Jiří Nevima, starosta -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 6/2019
1. A) Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. .
B) Zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení ze spolku
Odpady Olomouckého kraje, z. s. k datu 31. 12. 2019.
2.

Zastupitelstvo obce schvaluje vstup Obce Střeň do nově
vzniklého dobrovolného svazku obcí REGION MORAVSKÁ
CESTA.

3.

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků pro
ZŠ Střeň na školní rok 2019/2020. Skutečný počet žáků
na škole je od 1. 9. 2019 – 23 žáků, přičemž je požadováno nejméně 12 žáků v průměru na jednu třídu, tzn. nejnižší počet 24 žáků.

4.

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s členem zastupitelstva obce panem Vladimírem Kamínkem, jejímž předmětem je odměna za zpracování podkladů pro vydání knihy Historie obce Střeň. Výše
jednorázové odměny činí 5000,- Kč.

5.

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč, spolufinancování projektu
a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu
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Ozvučení pro obecní akce ve Střeni v rámci dotačního
titulu Program na podporu obnovy drobného majetku
v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.
6.

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 40 000,- Kč, spolufinancování projektu
a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu
Zkvalitnění zázemí místní knihovny ve Střeni v rámci dotačního titulu Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti - Program na podporu investičních projektů
v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

7.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje.

8.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí následující dokumenty související se střednědobým plánem rozvoje služeb SO ORP Litovel: Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb SO ORP Litovel 2020-2022, Sociodemografická
analýza SO ORP Litovel 2018, Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Litovelsku, Implementační plán aktivit SPRSS SO ORP LITOVEL 2020 –
2022, Návrh akčního plánu rozvoje sociálních služeb na
Litovelsku na rok 2020, Plán nákladovosti sociálních slu-
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9.

žeb s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici
č. 1/2017 pro obecní kamerový systém.

a tlakové kanalizace k p. č. 170/26 v k. ú. Střeň.
7.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Josefa
Coufala o rozšíření územního plánu pro výstavbu rodinného domu na p. č. 170/20 v k. ú. Střeň.

Zasedání č. 7/2019
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium
na rok 2020.

8.

Zastupitelstvo schvaluje Směrnici pro provoz vozidla
ALKÉ ATX340EH - elektromobil č. 1/2019.

2.

A) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Střeň č. 1/2019 o poplatku za komunální
odpad.

9.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vyúčtování projektu Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských obcích. Podíl Obce Střeň činí 13 367,- Kč.

B) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru na základě darovací smlouvy mezi obcí a plátcem, dle Obecně
závazné vyhlášky obce Střeň č. 1/2019, v případě že se
jedná o plátce, který hradí poplatek za komunální odpad
za poplatníka, který v roce 2020:

10. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 11421821 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Pořízení elektromobilu pro obec
Střeň. Dotace činí 600 000,- Kč.

a) dosáhne min. věku 65 let a zároveň žije samostatně
v domácnosti, nebo
b) je po celý kalendářní rok 2020 osaměle žijící rodič
pečující alespoň o jedno dítě do 15 let a současně s ním
toto dítě žije ve společné domácnosti, a to ve výši:
- 425,- Kč u objemu nádoby 120 l,

11. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o partnerství k projektu Startovací centrum Olomouce se Sdružením EDUKOL,
z. s..

- 550,- Kč při objemu nádoby 240 l,

12. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci
projektu "Vybudování workoutového hřiště a lanové
dráhy v obci Střeň " dotační titul H podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2020 a souhlasí se
spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu obce.

na základě žádosti podané na obec od 1. 1. 2020
do 31. 3. 2020 a schválené obcí.

13. Zastupitelstvo obce schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny ve Střeni.

Zastupitelstvo pověřuje starostu schvalováním výše uvedených žádostí a podpisem darovacích smluv.

14. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 662/36 ostatní plocha o výměře 317 m2,
parc. č. 662/37 ostatní plocha o výměře 27 m2, parc.
č. 662/38 ostatní plocha o výměře 762 m2, parc.
č. 662/39 ostatní plocha o výměře 3 m2 a parc.
č. 662/40 ostatní plocha o výměře 67 m2, vše v katastrálním území Střeň z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví obce Střeň. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce schvaluje související darovací smlouvu
KÚOK/94554/2017/OMPSČ/LH/D.

3.

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Střeň č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

4.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového
prostoru
k
nepodnikatelským
účelům
č. 129212/2020 s Lesy České republiky, s. p., jejímž
předmětem je nájem části stodoly na návsi.

5.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě
o ukládání odpadu č. 21 se společností EKO – UNIMED
s. r. o., jehož předmětem je změna ceníku za předaný
nebezpečný odpad, směsný komunální nevytříděný odpad a stavební materiály obsahující azbest.

6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní
Michaely Schneiderové o prodloužení sítí vodovodu

- Obecní úřad -

ROZHOVOR S MILOSLAVOU ŤOUPALÍKOVOU
Beze sporu platí, že srdcem každé školy je její ředitel. Povolání učitele není vůbec jednoduché a lehké. Na pedagogy
jsou kladeny stále čím dál větší nároky a požadavky, a to
platí dvojnásob u řídících pracovníků. Jak se s tím vším vyrovnat a být stále pozitivně naladěným učitelem, nám poodhalí ředitelka naší Základní a Mateřské školy paní Mgr. Miloslava Ťoupalíková, která k nám nastoupila v prosinci roku
2016.
Jak se Vám ve Střeni líbí?
Střeň se mi líbila od samého začátku. Ještě, než jsem se přihlásila do konkurzu, jela jsem se sem podívat. Musím říct, že
obec na první (i ten další) pohled působí velmi malebně
a upraveně. Je vidět, že se tu lidé o své domy, zahrádky i okolí velmi dobře starají.
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Jak jste se o Střeni dozvěděla a proč jste se rozhodla jít do
výběrového řízení na ředitele naší ZŠ a MŠ?
Mé pohnutky byly velmi osobní. Někdy v roce 2014 mi do
Olomouce odešel syn, který zde dostal angažmá a záhy mi
oznámil, že se mu tu líbí a že tu chce zůstat. Měla jsem dvě
možnosti: buď se mi bude stýskat a ztratím s ním blízký kontakt, nebo půjdu za ním. Hledala jsem tedy možnost pracovního uplatnění v okolí Olomouce a štěstí mi přálo. Jela jsem se
sem podívat, zjistila jsem si praktické informace a podala si
přihlášku do konkurzu. Škola se mi líbila hned, vyhovovalo mi,
že to není velký kolos bez osobního kontaktu, ale že je spíše
rodinného typu. Jsem nekonfliktní člověk, předpoklad, že se
mi tu bude dobře pracovat, byl poměrně velký. Po konkurzu
při jednání se zastupiteli obce jsem zjistila, že tu jsou lidé velmi hodní a vstřícní a že mi v začátku pomohou. Velké poziti-
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vum je, že obci jako zřizovateli na škole záleží, proto se s ním
také velmi dobře spolupracuje. A věřte mi, není to všude pravidlem.

kde odpočinout. Bezručovy sady, kterými protéká Mlýnský
potok a jejichž součástí je nádherná botanická zahrada, jsou
opravdu nedostižné. Mám zdejší kraj opravdu ráda.

Odkud pocházíte a jak se Vám žije na Hané?

Co Vás k učitelství přivedlo a co Vás na práci pedagoga baví?

Pocházím ze severních Čech, konkrétně z Ústí nad Labem.
Celý život jsem žila v jeho blízkém okolí a byla jsem spokojená. Jeďte se tam někdy podívat. Cesta vlakem z Prahy je
úchvatná. Projíždíte Labským údolím, které Vás musí okouzlit.
Ústí nad Labem je položeno na úpatí Krušných hor, to znamená v kopcovitém terénu. Když jdete na houby, do kopce chodíte pořád. Ale je obklopeno zelení a najdete tam spoustu
krásných míst. Haná je jiná. Má jiný půvab a svůj osobitý ráz.
Když chcete kopec, musíte si za ním dojet městskou dopravou
nebo autem. To mi trochu chybí. Ale to je asi tak všechno,
protože Haná je velmi krásná. Je tu spousta míst, která Vás
pohladí na duši a na které stojí za to se jít podívat. Do Nákelské pískovny jsem se zamilovala okamžitě. Je každý den jiná,
jednou se podobá mořské hladině, jindy připomíná mlhy Avalonu. Pokaždé má jinou barvu. Stále si říkám, že jednou ráno
musím vyrazit do práce o chvíli dřív, uvařit si kávu a zastavit
se tu a vychutnat si v klidu její krásu. Když se na jaře a v létě
rozhlédnete kolem sebe, vidíte nádherné barvy opečovávaných polí. Moc ráda chodím do lesa ať už na houby nebo jen
tak. A lesy tu máte také moc hezké. A když se podíváte
z místního mostu na řeku Moravu, zatají se Vám dech. Žiju
v Olomouci a musím říct, že moc hezčích měst v naší republice asi nenajdete. Na Olomouci je vidět, jak si zdejší lidé váží
toho, co zde mají a co jim tu zanechali předci. Historické centrum je nádherné, město je protkáno parky, aby si lidé měli

Úplně původně jsem učitelkou být nechtěla. Chtěla jsem
pracovat v dětském domově, a proto jsem taky vystudovala
vychovatelství. Ale osud měl se mnou asi jiné plány. Byla jsem
mladá a potřebovala roztáhnout svá křídla, a tak mé první
zaměstnání bylo v Praze jako vychovatelka na jednom učilišti.
Byla to docela legrace. Mně bylo 19 a mým svěřencům o rok
nebo dva méně. Bavilo mě to a ráda na tento úsek života
vzpomínám. Po mateřské dovolené jsem pracovala postupně
v mateřské škole a ve školní družině. Když se na mé škole
uvolnilo místo učitelky, věděla jsem už, že tato práce by mne
asi naplňovala více. Měla jsem štěstí na paní ředitelku, která
mne přijala za podmínky, že si doplním vzdělání. Zůstala jsem
na této škole 25 let a byla jsem velmi spokojená. Škola byla
malá, tak jako tady tam bylo původně asi 10 zaměstnanců.
Byla určená pro děti s různými omezeními. Soustřeďovaly se
zde děti s poruchami učení, chování, s tělesným postižením
i těžce nemocné. Práce byla opravdu náročná, každý den jiná,
ale úžasná. Naučila mě trpělivosti, pokoře, úctě a lásce
k životu. A práce pedagoga mne baví doposud. Víte, děti jsou
bezprostřední a nedokážou se přetvařovat. Dají Vám najevo,
jestli je jim s Vámi v danou chvíli dobře, nebo jim tak trochu
jdete na nervy. Hlavně je s nima ale legrace a můžete mít naplánováno co chcete, ony Vám to dokáží úplně převrátit. Když
jim ale věnujete dostatek lásky a porozumění, ony to vycítí
a oplatí Vám to stonásobně. A to je to hřejivé, co Vás asi

5

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 1/2020
v práci povzbudí a co každý člověk potřebuje ke svému životu.
Co Vám na naší škole zatím udělalo největší radost?
Lidé. Mám opravdu štěstí, že tu pracují lidé, na které se
můžu ve všem spolehnout a kteří mne vyslechnou, když mi
zrovna není do zpěvu. Kteří bez mrknutí oka přijdou do práce
i ve svém volnu, protože je to potřeba. Kteří svou práci dělají
zodpovědně, samostatně a bez „rebelií“. Se kterými se dokážeme na všem dohodnout, vše si správně vykomunikovat,
kteří se zbytečně nehádají a naopak se snaží chovat tak, aby
ostatním nedělali život nepříjemným.
A naopak, co Vás jako ředitelku školy nejvíce štve?
Štve? Já ani nevím. Spíš mne mrzí, že se mi nedaří navázat
ten správný kontakt s rodiči a veřejností.
V čem podle Vás spočívá největší rozdíl mezi školou na vesnici a ve městě?
Ono to není jen o vesnici a o městě. Rozdíl je znát i mezi
kraji. Byla jsem hodně překvapená, kolik základních škol
a mateřských školek je zde spojeno v jeden celek. To
v Ústeckém kraji vidíte málo. Je pravda, že v Ústeckém kraji je
větší koncentrace obyvatel, dětí je tedy hodně, a proto fungují jednotlivé školy jako samostatné subjekty. Také v mentalitě
lidí jsou znát určité rozdíly. Moravané jsou klidnější, vstřícnější a nikam tolik nespěchají. Když jsem k Vám nastoupila, byla
jsem překvapená, jak jsou zde děti vedeny. Učíte je slušnosti,
ohleduplnosti a respektu k druhým zcela nekompromisně.
I když jsou samozřejmě Vaším středobodem vesmíru, na dětech to není znát. Rozdíl mezi městskou a vesnickou školou
vidím pak hlavně v tom, že městské děti se musí více snažit
vybojovat si své místo na slunci. Konkurence je velká, děti
musí mít ostřejší lokty. Na vesnici je to takové osobnější,
všichni se mezi sebou dobře znají a ke každému dítěti přistupujete opravdu individuálně. Znáte jeho přednosti i bolístky
a máte více prostoru s těmito informacemi pracovat. Také si
myslím, že tím, že je vesnická škola zasazená více do přírodního prostředí, na postojích dětí je to hodně znát.

něčím mne potěší nebo rozesmějí. Kvůli nim stojí za to tuhle
práci dělat. Škola je instituce jako každá jiná. Když Vás v práci
obklopují lidé, se kterými je Vám dobře, všechno jde lépe.
A naším posláním je, dělat dětem život a svět zajímavějším
a zábavnějším, probudit u nich chuť poznávat nové věci, řešit
neřešitelné problémy. Snažíme se všichni, aby si to s námi
děti ve škole užily, aby jim tu bylo dobře, aby věděly, že škola
jsou kamarádi. Ať už malí, nebo velcí. Takže vzkázat bych asi
všem chtěla, ať se snaží si každý den prožít, ať se obklopují
lidmi, se kterými je jim dobře a na každém dnu najdou alespoň jeden krásný okamžik.
Čím dál častěji slýcháme o zdravém stravování. Jak na tom je
naše školní jídelna? Plánujete, že by mohla být případně
otevřena i veřejnosti?
S otevřením pro veřejnost je to trochu komplikovanější
a před rekonstrukcí o tom ani neuvažujeme. Hlavním posláním školy je vzdělávat a vychovávat. Stravování pro veřejnost
je vedlejší doplňková činnost a na tu zatím nemáme kapacity.
Co se týká zdravého stravování, to už je schůdnější. Postupně
se snažíme do našeho jídelníčku zavést více zdravé stravy,
měníme dodavatele zboží a vymýšlíme, jak upravit potraviny
tak, aby nám je děti a priori neodmítaly jíst. Rizoto z pohanky
nebo rýže s kuskusem jsou opravdu dobré, ale nezvyklost
vzhledu oběda děti okamžitě podnítí k tomu, že toto oni
opravdu jíst nebudou. Myslím, že je to tím, že ani doma často
taková jídla nevaříme a děti na ně nejsou zvyklé. Ale musím

Zkuste se na chvilku zasnít a představit si naši školu za pět
let.
Za pět let už budeme mít (doufám) po rekonstrukci. Je to
tak trochu moje noční můra, ale zároveň se na to velice těším.
Podle představ a projektové dokumentace bude naše škola
opravdu velmi hezká a funkční. Přibydou nám odborné učebny, které opravdu chceme, rozšíří se prostory mateřské školy,
celá budova projde rozsáhlou renovací. Práce se odhadují na
jeden rok, tu dobu budeme muset být v náhradních prostorách, ale to nějak zvládneme. O to příjemnější pro děti i pro
nás pak bude návrat do naší „domoviny“. Myslím si, že dětem
se bude nová škola líbit a budou tu mít větší možnosti vyžití.
Co byste vzkázala učitelům, dětem a rodičům? Máte nějaký
recept, jak školní rok společně prožít a ne přežít? Jak na to,
aby se děti do školy každý den těšily?
Je to všechno o přístupu. Jednou mne rozesmál jeden pán,
který mi na otázku “Jak se máte?“ odpověděl: „Ráno jsem se
vzbudil, takže výborně.“ Nikdy nezačínám školní rok
s pocitem, že ho musím nějak přežít. Samozřejmě se
v průběhu roku vyskytnou dny, které si opravdu přejete mít
už za sebou. Ale těch je málo. Většinu dní si opravdu užívám.
To hlavně s dětmi. Ty mi vždycky přinesou nějakou radost,
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říct, že se to pomalu lepší. Stále více jídel jsou děti ochotné
vzít na milost. Tak se nám snad časem podaří mít školu zdravou.
Jak s dětmi využíváte naše krásné přírodní okolí školy?

možné je ani otevřít. Nad rámec povinné výuky se ale snažíme
pro děti vymýšlet i jiné programy tak, aby je bavily a aby jim
něco přinesly. Jsou to různá divadla a výukové programy, které děti zaujmou a něco si z nich odnesou.

V zimě málo. Ale na jaře a na podzim se snažíme s dětmi
chodit ven a učit je s pomocí přírody. V tom máme výhodu
oproti městským školám. Za 10 minut jsme v lese a u řeky
a tam je věcí k vidění. Nejde to samozřejmě chodit pořád
a ve všech předmětech, ale tam kde nám to učivo dovolí,
praktikujeme raději venku. A taky tu máte moc dobré třešně
tam vzadu za vsí.

Prozraďte nám, jak odpočíváte a trávíte volný čas?

Co škola nabízí nad rámec povinné školní výuky?

A na závěr. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

Nabízíme několik kroužků. Sportovní, keramický, rybářský
a flétničku. Stejně jako Vám i mně tu chybí třeba dramatický,
cizojazyčný nebo ještě nějaký jiný. Ale kroužky vedou učitelé,
kterých tu není moc a ještě to vedou ve svém volném čase
a zdarma. Prosila jsem rodiče, jestli by někdo nechtěl pro
děti vést nějaký kroužek, ale víte, jak to je. Všichni jsou vytížení, unavení a do kroužku se jim nechce. Mohli bychom
sjednat lektory nebo vedoucí kroužků třeba z jiných obcí
(spíše z města), ale v tu chvíli by kroužky začaly být placené
a při tak nízkém počtu dětí ve škole se obávám, že by nebylo

V dnešní době už ne. Ale hrála jsem na kytaru a flétnu. To se
nezapomíná, takže věřím, že bych to ještě zvládla, ale nějak
mi na to nezbývá prostor.

Volný čas mám opravdu ráda a když se mi naskytne, snažím
se ho opravdu využít. Čas trávím se svými vnučkami, a to je
opravdu legrace. Někdy se jedu podívat na něco zajímavého,
ráda chodím do divadla nebo jen tak do lesa nebo do parku.
Hodně si odpočinu u hezké knížky a v létě někde u oceánu bez
signálu a starostí.

Paní ředitelko, mnohokrát děkuji za příjemný rozhovor.
Přeji Vám, jak ve Vašem profesním, tak i ve Vašem soukromém životě, aby se Vám vše dařilo, vyplnily se Vám všechny
Vaše přání a plány, doprovázelo Vás stále pevné zdraví, pozitivní myšlení i dobrá nálada.
- Miloslava Ťoupalíková a Dagmar Holániková -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Zprávy ze základní školy
Od posledního vydání Zpravodaje uběhly dva měsíce, které
se nesly v duchu pohody a poklidu. Po Vánocích jsme se vrátili zpátky do školy a začali finišovat do pololetí. Žáci se snažili
udržet si pěkné známky nebo si je ještě vylepšit. Myslím si, že
se jim to povedlo, pololetní vysvědčení byla pěkná, nikdo
neměl důvod k slzičkám. Hned po vysvědčení měli žáci pololetní volno, na které navazovaly jarní prázdniny. Všichni tak
měli příležitost odpočinout si po dobře odvedené práci.
Na konci ledna jsme ukončili plavecký výcvik, nyní už budeme chodit zase do tělocvičny. Doufáme, že na jaro nebudeme

čekat moc dlouho a budeme mít příležitost chodit raději ven.
Sluníčko všichni moc potřebujeme, udělá nám dobře.
Na únor máme naplánované bruslení na Zimním stadionu
v Olomouci a 26. února pojedou žáci 4. ročníku na dopravní
hřiště do Litovle, kde si zajezdí na kolech a ukážou, jak se má
správně chovat každý účastník silničního provozu. Věříme, že
to zvládnou na jedničku.
Těšíme se na Vás na jaře a přejeme všem krásné, pohodové
a prosluněné dny.
- za kolektiv ZŠ Miloslava Ťoupalíková -

Mateřská škola
Plavecký výcvik
Tento školní rok byl umožněn plavecký výcvik i předškolákům z mateřské školy. Plavání se účastnilo pět předškoláků,
kteří absolvovali 10 lekcí. Některé děti se na plavání těšily
více, některé méně, ale ve vodě byly šťastné všechny. Děti
byly šikovné a snaživé a tak za jejich um obdržely na poslední
lekci plavání mokré vysvědčení.
Zdraví dětem a olympiáda
V týdnu mezi 20. 1. a 24. 1. nás ve školce čekaly hned dvě
akce.
V úterý 21. 1. se uskutečnil výukový program „Zdravík
a zvířátka z kouzelného lesa“ (volné pokračování projektu
„Zdraví dětem“), kde děti poznávaly různá zvířata, hrály pohybové a didaktické hry, napodobovaly zvířata a na konci
programu obdržely diplom, omalovánky a pexeso. Děti již
Zdravíka znají a tak věděly, že je čekají zábavné činnosti
a ohromně se těšily.
V pátek 24. 1. byla pro děti přichystaná „Zimní olympiáda“,
která se bohužel konala v herně MŠ (počasí nám nepřálo).
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I přesto byly děti již od ranních hodin motivované na soutěžní disciplíny, mezi kterými nesmělo chybět lyžování, běžkování, hokej (střelba na cíl) a biatlon (hod míčkem na cíl). Na
konci školkové zimní olympiády byly pro děti přichystané
diplomy a sladká odměna.
Čtení s babičkami
S novým rokem jsme opět oslovili místní babičky s návrhem
pokračování v projektu „Babička a dědeček do školky“ (Celé
Česko čte dětem). Bylo nám vyhověno a tak jsme čtení

8

s babičkami zahájili v týdnu od 27. 1. do 30. 1. . Tímto projektem jsme zakončili měsíc leden.
Nyní se soustředíme na únorovou sportovní akci, jako je
bruslení na zimním stadionu v Olomouci, která nás čeká
v pondělí 17. 2., také na výukovou lekci Malé technické univerzity – „Stavitel věží“ konanou ve čtvrtek 20. 2.
a v neposlední řadě na karneval, který plánujeme na předposlední únorový den.
- Adéla Stryková -
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY VE STŘENI
Vážení občané Střeně,
s účinností od 1. 3. 2020 dojde k zásadní změně ordinační
doby ve Střeni. K tomuto rozhodnutí mne vedlo několik skutečností. Za poslední rok klesla průměrná návštěvnost pacientů ve Střeni na pět ošetřených za hodinu! Sami jste jistě
zaznamenali, že došlo ke změnám v předepisování receptů.
Každý lék má svůj originální čárový kód, který jsme schopni
zasílat jak ve formě sms do telefonu, tak e-mailem. Velká
část našich pacientů tuto službu využívá a nechává si kódy
léků posílat elektronicky. Ať už sobě nebo rodinným příslušníkům. Kdo nemá možnost využít této služby, nabízíme bezplatný dovoz léků až domů, stejně jako jsou rozváženy inkontinenční pomůcky. Stačí pouze zavolat či zaslat sms či email
s požadavky. Další výhoda je, že každý den v týdnu, kromě
úterý, nás mohou pacienti navštívit v ordinaci v Nákle. Dopraví se autobusem a jsou vždy ošetřeni přednostně, aby
stihli autobus zpět. Ordinace v Nákle je plně vybavena všemi

přístroji a každý pacient je řádně vyšetřen. Jsme téměř okamžitě schopni diagnostikovat akutní záněty, změny na EKG,
změny tlaku a podle výsledků i kvalitně léčit. Pacienti, kteří
se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit do ordinace (nemoc, imobilita), mohou využít návštěvní služby lékařky či sestry.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem jsem se
rozhodla ordinační dobu ve Střeni zatím jen omezit a to na
každý první čtvrtek v měsíci. V době dovolených, vzdělávacích seminářů či v době očkování proti chřipce se ordinační
doba může změnit. O změnách budeme včas informovat.
Vážení pacienti, doba, kdy ordinace ve Střeni sloužila k předepisování receptů je již dávno pryč. Určitě raději využijete
pohodlí moderně vybavené ordinace v Nákle a v budoucnu
snad i prostory v nově vystavěné nákelské ordinaci.
Děkuji za pochopení.
- Andrea Adamcová -
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti
ornitologické každoroční sčítání (nejen) na krmítkách. Program nazvaný …tajenka… je určený všem zájemcům o přírodu
a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum,
zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností.
Podobně sčítají i ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii,
Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.
Cílem …tajenka… je zjistit více o chování přezimujících ptáků
v ČR, o kterém toho zatím víme velmi málo. Dále má
… tajenka…za úkol zapojit širokou veřejnost do zimního sčítání ptáků na krmítkách a budování vztahu k ptákům, potažmo
k přírodě skrze vlastní zkušenost. Časem tak můžeme získat
přehled, kteří ptáci ubývají a kteří naopak přibývají.
Každý účastník si vybral vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. Kdykoli v průběhu
10. – 12. ledna 2020 sčítal ptáky po dobu jedné hodiny.
U každého druhu zapsal vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Počítají se všichni ptáci – nejen na krmítku,
ale i v okolí nebo přeletující. Údaje o svém pozorování každý
zaslal buď elektronicky nebo papírovou poštou. Po elektronickém odeslání výsledků získal každý certifikát s profilem svého
krmítka. Příští formulář pro odeslání pozorování se otevře
v pátek 8. ledna 2021 a uzavře v neděli 10. ledna 2021.

V Olomouckém kraji pozorováno 77 druhů, z toho první
pozice obsadily následující druhy:

Letošního ročníku …tajenka… se účastnilo celorepublikově
21 674 zájemců, kteří spočítali celkem 474 319 ptáků.
V našem Olomouckém kraji to bylo letos 1 089 dobrovolníků
a celkem spočítali 26 380 ptáků.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V celé ČR pozorováno 159 druhů, z toho první pozice obsadily následující druhy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sýkora koňadra
Vrabec polní
Vrabec domácí
Sýkora modřinka
Hrdlička zahradní
Zvonek zelený
Kos černý
Stehlík obecný
Brhlík lesní
Straka obecná

Sýkora koňadra
Vrabec polní
Vrabec domácí
Hrdlička zahradní
Sýkora modřinka
Zvonek zelený
Stehlík obecný
Kos černý
Sýkora babka
Brhlík lesní

SLOVA PRO ŘEŠENÍ OSMISMĚRKY:
BODÁK CELNICE ČÍSLICE DEŠTNÍK DOPAD
DRUHÁK DRŽÁK DUPLIKÁT GARNÝŽ HANKA
HOSPODYŇKA HRADBA IKONA KABEL KAHAN KANÁL KANCELÁŘ KAVIÁR KONÍČEK
KOŽENKA KULIČKA KULOMET MIGRÉNA
MLUVA MRAMOR MUTACE NÁPLŇ ODMĚNA ODPAD OKURKA OPICE PALCÁT PARAPET PLASTELÍNA POTRAVA POŽÁR REKLAMA RULETA SEKERKA SCHOD SIRUP SKÚTR
STRAKA TERMINÁL ÚTVAR

Údaje o dalších výsledcích najdete na webových stránkách
https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-tabulka/#/.
Zdroj: https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe
- Dagmar Holániková -

ÚNOROVÉ CITÁTY, PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY


Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená,
květen mu to spálí.






Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě: pak-li sněží
nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.

Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.



Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal by v krávě
zmrznout tele.

Jest-li o Hromnicích teplo, staví medvěd boudu, pak-li
o Hromnicích zima, bourá medvěd boudu.



Mnoho-li sněhu do Hromnic, tolik i po Hromnicích.



Na Hromnice o hodinu více.



Na Hromnice kalužky, budou jabka i hrušky.



Na Hromnice půl krajíce, půl píce.



Na Hromnice si musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.



Na Hromnice zimy polovice.



Přijdou Hromnice, konec sanice.



Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.



Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za
kamna.



Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.



Netrkne-li rohem, šlehne ocasem.



Únor bílý, pole sílí.



Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a
v kobyle hříbě.



Co se napráší do Hromnice dveřmi, napráší se po Hromnicích děrou.
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Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry neděle zpátky
zas pílí.



O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.



Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.



Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu
konec není.



Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.



Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka
střapec od biče smočil, čekají dlouhý len.

Je-li na stolici svatého Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá.





Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprve
v okovách posílá sedlákům výsluhy.



Je-li na svatého Matěje mráz, tož jich je ještě čtyřicet, není
-li, tož je jich bezpočtu.



Je-li na svatého Matěje větrno, bude toho roku moc ovoce.



Na svatého Matěje skřivan pije z koleje.



Na svatého Matěje šelma sedlák, který nevěje.



Najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li led, dělá ho
hned.



O svaté Veronice bývá ještě sanice.



Svatá Veronika seká ledy z rybníka.



Svatá Agáta bývá na sníh bohata.



Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory.



Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.



Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.



O svaté Dorotě uschne košile na plotě.



Svatá Dorota – sněhu forota.



Svatý Radko – na poli hladko.



Nenajde-li Matějova pila, najde Josefova širočina.



Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.



Prší-li na svatého Matěje, bude se brzo sít.



O svaté Šcholastice navleč si rukavice.



Svatý Matěj hází pluhy s půnebí.



Svatá Eulalie – se střech se lije.



Svatý Matěj láme vždy led, není-li ho, zmrzne hned.



Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.



Svatý Matěj mosty boří anebo staví.



Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.



Svatý Matěj zimu tratí, když netratí obohatí.



Když slunce na svatého Juliána stromy osvítí, bude mnoho
jablek.



Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.



O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.

Zdroj: https:www.cz-milka.net/citaty-a-prislovi/pranostiky/
- Dagmar Holániková -

LÓSKÁČEK PRO DĚTI

Zdroj: www.testovanonadetech.com
- Petr Němeček -
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PLÁN AKCÍ
29. 2. - Divadlo Agrostory aneb bezkontaktní ženy (Medlochodi)
14. 3. - Dětský maškarní ples
4. 4. - Ukliďme Česko
16. 4. - Zápis do 1. třídy základní školy

30. 4. - Čarodějnice
6. 5. - Zápis do mateřské školy

13. 5. - Besídka ke Dni matek
3. - 4. 6. - Celé Česko čte dětem, výstava knih

9. 5. - Vítání občánků

20. 6. - Volejbalový turnaj

9. 5. - Položení kytic k pomníkům

27. 6. - Hasičský sportovní den pro děti

9. 5. - Nohejbalový turnaj

- Obecní úřad -

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 2. dubna 2020
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Miloslava Ťoupalíková, Adéla Stryková, Dagmar Holániková, Andrea Adamcová, Petr Němeček.
Redakční rada: Jiří Nevima, Petr Němeček, Dagmar Holániková.
Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.
Evidenční číslo: MK ČR E 21502
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