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Vychází jednou za dva měsíce.

PŘIBRŽDUJEME, ALE NEZASTAVUJEME
Nacházíme se v době pandemie koronaviru. Na chod obce má tato situace velký
vliv, ale dovolím si použít titulek PŘIBRŽĎUJEME, ALE NEZASTAVUJEME. Na místě
je určitě opatrnost a obezřetnost, ale ne strach. Tím, že se budeme bát, stejně nic
nezměníme. Pokračujeme v naplánovaných projektech, jen bez účasti veřejnosti.
Škoda zrušených akcí, ale pevně věřím, že se je podaří v omezené míře nahradit.
Zdraví je nejdůležitější. O to víc si ho budeme do budoucna vážit .
Za obecním úřadem pokračují práce
na realizaci stavební zóny, kde se dostáváme do fáze pokládání obrubníků. Díky
všem, kterých se tato stavba přímo dotýká, za jejich trpělivost. Když se staví,
nějaké to bláto nebo prach se vždycky
objeví.

Tradičně jsme se v tomto období věnovali také prevenci před výletem kalamitního množství komárů. Jak Morava,
tak i přepady z Oskavy (Poněva a Kobylník) se zaplnily zejména v únoru nad
očekávání a vytvořily ideální podmínky
v líhništích komárů. S ohledem na teplou zimu se larvy intenzivně vyvíjely
právě už v únoru, což za celou dobu
monitorování komářích líhnišť nepama-

tujeme. V průběhu měsíce března proběhly na základě informací z Krajské
hygienické stanice aplikace přípravku
Vectobac v líhništích s prokázaným výskytem komářích larev. Stejně jako každý rok, proběhne i letos výlet komárů,
ale s ohledem na proběhlé aplikace
a příznivější hydrologickou situaci by
neměl být kalamitní. Na výskyt komárů
se můžete preventivně přichystat instalováním sítí do oken nebo nákupem
repelentních přípravků. Komáři ve Střeni vždycky byli, jsou a budou. Jen jich už
není naštěstí tolik, co si pamatujeme
z minulosti.
Mezi zrušené akce patří mimo jiné
i svoz nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a stavební suti. Uvedený sběr se uskuteční, až to bude možné ze strany platné legislativy (zákaz
shromažďování osob) a samozřejmě až
to dovolí kapacity naší svozové společnosti EKO-UNIMED. Ostatní svozy zůstávají zatím beze změny.
S nástupem jara připomínám možnost
bezplatného štěpkování většího množství větví přímo na zahradách jednotli-
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Poslední únorový den proběhlo v kulturním domě ve Střeni divadelní představení Agrostory aneb bezkontaktní
ženy. Jak příznačné pro nastávající časy,
kdy jsme bezkontaktní prakticky všichni.
Tímto bych chtěl poděkovat všem z kulturního výboru, kteří pro nás úspěšné
divadelní představení připravili.
Další velké poděkování za šití roušek
a nezištnou pomoc ostatním míří k Věře
Staroštíkové, Anně Vojáčkové, Dagmar
Nevimové, Jitce Nevimové, Ireně Pyšné,
Zdeňce Sigmundové, Blahoslavu Frankovi, Janě Ventrubové a Jiřině Pončové.
Roušky je možné si bezplatně vyzvednout v místní samoobsluze nebo na
obecním úřadě. Poděkování patří všem,
kteří věnovali materiál na šití roušek
a také těm z vás, kdo nabízíte pomoc
obci a občanům.
Další pochvala směřuje do naší školy,
která aktuálně realizuje vaření obědů
pro občany. Děkuji všem pracovníkům
školy, kteří se na této aktivitě podílí.
Zvláštní poděkování míří k Jitce Tománkové, která v obci dlouhodobě provozuje samoobsluhu se smíšeným zbožím. V situaci, která nastala se ukazuje,
jak je uvedená služba nepostradatelná
pro chod obce. Naši občané tak nemusí
zbytečně jezdit nakupovat do města
a podstupovat zvýšené riziko nákazy.
Prosíme zákazníky prodejny, aby dodržovali nastavená pravidla pro bezpečný
provoz.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří se staráte o veřejné prostranství
před vaší nemovitostí (sečení trávy
a celkový úklid). Na vzhledu obce je to
citelně znát a velmi nám tím pomáháte.
Přeji Vám, pokud možno, klidné Velikonoce, které budou letos nezvykle komorní, krásné slunečné jaro a hlavně
PEVNÉ ZDRAVÍ.
- Jiří Nevima, starosta -
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vých majitelů. Termín si domlouvejte přímo s pracovníky obce (tel. 604 924 503). Nadále platí, že větve do bioodpadu se
odkládají mimo kontejner na označené místo, kde je později
pracovníci obce zpracují a výslednou štěpku si potom můžete
volně odebrat. Připomínáme, že pařezy a větve znečištěné
hlínou a pískem, větve s ostny a kroucenou vrbu nemůžeme
z technických důvodů štěpkovat a patří tedy do kontejneru.
Další zrušenou akcí je Ukliďme Střeň a okolí. Úklidu podél
cest se budou na jaře věnovat obecní zaměstnanci. Uvidíme,
jak se situace vyvine a jestli bude možné uspořádat alespoň
podzimní úklid.

bez účasti veřejnosti. Někteří občané zareagovali na výzvu
obce týkající se možnosti dodání sazenic vinné révy přímo do
domácnosti a sází menší množství na své zahrádce. Tak ať se
vinné révě ve Střeni daří.
- Jiří Nevima, starosta -

Začátek jara je spojen také s pracemi na vinici. Ve spolupráci s panem Paličkou proběhl jarní řez a aktuálně realizujeme
výsadbu nové části vinice odrůdou Solaris. Tentokrát bohužel

KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ
V tomto roce nás čeká již deváté pokračování soutěže Krásnější Střeň. Cílem akce je opět podpořit občany, kteří přispívají květinovou výzdobou a upravenou zelení k pěknému
vzhledu obce. Odborná komise bude průběžně hodnotit
a vyhlášení výsledků proběhne v říjnu.
Květinová výzdoba obce v podobě osazení tradičních záhonů a truhlíků z dřevěných klád bude realizována i v tomto
roce. Pokud by měl někdo z občanů zájem osadit si truhlík
sám a celou sezónu se o něj před domem starat, může tento
požadavek vznést na Obecní úřad nejpozději do 30. dubna.
V souvislosti s tím prosíme občany o podporu formou darování přebytků předpěstovaných sazenic květin, které vám po
výsadbě zbyly. Obrátit se můžete přímo na obecní zahradnici
paní Irenu Drozdovou nebo stačí sazenice přinést na Obecní
úřad. Všem dárcům předem děkujeme.
- Jiří Nevima, starosta -

INFORMACE Z OBCE
STATISTIKA POHYBU OBYVATEL ZA ROK 2019
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Měsíc

Přistěhování

Narození

Odstěhování

Úmrtí

Celkem

Stav

Leden

0

0

0

0

0

608

Únor

0

0

-1

0

-1

607

Březen

0

1

-2

0

-1

606

Duben

2

2

-2

0

2

608

Květen

3

1

-2

-1

1

609

Červen

0

0

-2

-1

-3

606

Červenec

2

0

-4

0

-2

604

Srpen

4

0

0

0

4

608

Září

0

1

0

0

1

609

Říjen

1

0

-1

0

0

609

Listopad

1

0

0

0

1

610

Prosinec

0

0

-1

0

-1

609

Celkem

13

5

-15

-2

1
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VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBCE (STAV KE DNI: 1. 1. 2020)
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PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU OMEZEN
Oznamujeme občanům, že z důvodu mimořádných opatření
souvisejících s epidemiologickou situací je provoz Obecního
úřadu Střeň omezen. Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí
a středa od 13:00 do 16:00 hodin. Uvedený čas je určen pro
vyřízení neodkladných záležitostí. Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím datové schránky, případně poštou v listinné podobě. Pro komunikaci s úřadem využijte emailové adresy obec@stren.cz a tel. číslo 585 386 835.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V pátek 17. dubna proběhne od 17 hodin tradiční sběr že-
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0
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lezného šrotu, který pořádá SDH Střeň. Individuální sběr je
možné uskutečnit po telefonické domluvě s panem Romanem Uvízlem (tel. 722 637 058).

PROJEKTY ZAMĚSTNANOSTI
Obec Střeň se opět zapojila do projektu Veřejně prospěšné
práce a aktuálně zaměstnává z dotačních prostředků poskytovaných od úřadu práce pana Miroslava Mojžíše. Využili
jsme také možnost zapojit se do spolupráce s firmou Edukol,
která realizuje projekt Startovací centrum Olomouce. Z dotačních prostředků tak máme plně hrazené další dva zaměstnance - pana Zdeňka Řičánka a paní Věru Hrabáčkovou.
- Obec Střeň -

ZŠ STŘEŇ
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
všichni dobře víte, že od 13. března je uzavřena škola a nikdo neví, jak dlouho ještě bude. Pečlivě sledujeme všechny
informace, které se vzhledem k nastalé situaci stále mění. Vše
záleží na tom, jak rychle se budeme schopni vypořádat
s infekcí, o které zatím moc nevíme. Vím, že je to těžká doba
pro všechny z vás, obzvláště velké nároky jsou pak kladeny na
rodiče školáků. Ti jsou nuceni se doma s dětmi učit, chodit do
práce, uklízet, vařit, ... Za všechny pedagogy bych právě Vám,
rodičům, chtěla moc poděkovat za práci, kterou děláte. Věřte
mi, že nás tento stav netěší. Po dětech, kolegyních i celé škole
se nám moc stýská. Raději bychom je měli pohromadě a věnovali se jim za osobní přítomnosti. Bohužel to není možné.
Snažíme se s Vámi komunikovat a zadávat učivo, které by děti
zvládly spíše samy a nezvyšovali jsme tak nároky, které jsou
nyní na Vás kladeny. Pečlivě vybíráme obsah i rozsah učiva
a snažíme se zvolit takové formy práce, které děti budou
alespoň trochu bavit. Důležité pro nás je, aby děti zvládly základní učivo. Víme, že ne úplně všechno musí děti pochopit.
S tím počítáme. Nevadí tedy, když si s něčím nebudou vědět
rady a počkají, až se vrátí do školy. Společně pak všechno
dáme do pořádku, budeme se jim věnovat s maximálním úsi-

lím a věřím, že to zvládneme. Stále platí, že v případě nejasností se můžete Vy i děti na nás obrátit. Jsme připraveni se
Vám věnovat podle Vašich potřeb. Děti mají možnost se přihlásit na Skype a nechat si učivo vysvětlit učitelem, popovídat
si, ukázat své práce. Stačí se zaregistrovat a poslat nám jméno. Najdeme si je. Pravidelně jsme online od 8 do 11 hodin,
ale ve své podstatě jsme k dispozici 24 hodin denně.
Letos bohužel probíhá zápis do 1. tříd pouze na dálku.
Všechny potřebné informace najdete na našich webových
stránkách. Jen základní shrnutí: zápis probíhá od 1. do
22. dubna. Všechny potřebné formuláře lze stáhnout na webových stránkách, vyplnit je a odeslat je škole datovou
schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo
je jen v zalepené obálce vhodit do schránky školy. Rozhodnutí
o přijetí Vám pak bude zasláno na mail (jen informace). Vše
ostatní se dořeší po otevření škol. Obávám se, že totéž nás
bude čekat při zápisu do MŠ.
Chtěla bych Vás požádat, abyste do odvolání neposílali peníze na účet školy. Úplata za předškolní vzdělávání, stravné ani
jiné poplatky se nyní nehradí.
Školní jídelna začala vařit pro místní obyvatele. Moc nás to těší. Chceme Vám alespoň touto
formou pomoci. Oběd je možné si objednat za
58,- Kč. Jídlonosiče od Vás převezmou obecní
zaměstnanci a následně Vám oběd přivezou. Na konci měsíce
vedoucí školní jídelny spočítá, kolik obědů Vám bylo vydáno a
částku od Vás vybere. Kdykoliv se na ni můžete obrátit
s dotazem nebo přáním. Telefonní kontakt na vedoucí školní
jídelny Alenu Zatloukalovou je 799 534 972.
To jsou ty nejdůležitější informace ze školy. Doufám, že při
příštím vydání Zpravodaje už bude situace lepší, že se všichni
uvidíme a setkáme ve škole. Přeji Vám všem především zdraví, pevné nervy, stálé zaměstnání, zdravý nadhled, hodně
sluníčka a dobrou náladu.
-za kolektiv ZŠ Miloslava Ťoupalíková -
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JIŘINA SEDLÁČKOVÁ O KLUBU SENIORŮ
Klub seniorů ve Střeni jsem začala navštěvovat v roce 2012
po mém přestěhování do mé rodné vesničky. Před tím jsem
bydlela ve Štěpánově a už tam jsem shodou okolností začala
vést klub seniorů. Stejně jako ve Střeni, jsem do toho spadla
zcela náhodou. Jako vedoucí klubu jsem tam v této funkci
působila asi tři roky. Dostala jsem nápad a podařilo se mi společně s celým kolektivem seniorů uspořádat tři kloboukové
bály, a to pro seniory ze Štěpánova i okolí. Bohužel můj nápad zůstal tam a žádný podobný nápad pro střeňský klub
jsem už nedostala. Těšilo mě, když se na bále ve Štěpánově,
objevili i Střeňáci. Do Střeně po dlouhé odmlce skoro 40 roků
jsem se, zaplať Pánbůh, vrátila. Nejdříve jsem byla členkou
klubu seniorů a pak se stalo, že náhle začátkem roku 2014
odešel pan Milan Jahoda. To nás zaskočilo, ale klub seniorů
přece musí jet dál.

ky, a to paní Lukešová, paní Sanislová, paní Kovářová
a paní Hanáková byly u toho začátku a partu stále s námi drží.
Vůbec nejstarší členkou je paní Lukešová Anna, která s námi
oslavila už i devadesátku. Tím nejmladším je Kamínek Vladimír, konečně další muž, ještě k tomu mladý a se zkušenostmi
se starostováním obce. V poslední době k nám přišly ještě
další členky, jenže je to málo ve srovnání s počtem seniorů
v obci. Opět musím konstatovat, škoda pro nás i pro ně. Jak
získat další členy je mi záhadou.

HISTORIE A SOUČASNOST

krátkou dobu, ale všichni ho dobře známe. Navíc má v našem
klubu dvě babičky. Ochotně nám vyhověl a přišel. A protože je
to šikovný kuchař, tak nám připravil i chutnou dobrůtku
s efektem. Pro každou z nás to byly dvě palačinky. Nejdříve je
okoupal v lahodné omáčce a pak je vždy po čtyřech kusech
oflamboval. A že se mu flambování dařilo je vidět i na následujících fotkách. Oheň nebyl jen tak nějaký. Pochutnali jsme si
dokonale a doma si to vyzkoušíme.

Po domluvě se členy klubu a panem starostou jsem funkci
převzala. Bylo by přece škoda, aby tento spolek pro nás starší
zanikl! Velkou výhodou je, že se máme kde scházet a OÚ,
v čele se starostou panem Jiřím Nevimou, tento náš spolek
stále podporuje. Při své profesi jsem sice vždy pracovala
s větším počtem osob. Jenže tenkrát to byly starší děti. Tady
patřím mezi ty o něco mladší a tak vedení klubu je zcela něco
jiného než učit děti třeba matematiku. Činnost klubu jsem
postavila na tom, co už bylo zavedeno. Mí předchůdci v tom
měli jasno. Před 30 roky hned v lednu se našlo několik nadšenců a klub seniorů založili. A tak postupně jako vedoucí
klubu se vystřídali pan Božetěch Vaca, pan Rostislav Hladiš,
pan Miloš Kovář a pan Milan Jahoda. Původně klub navštěvovalo asi 40 seniorů. V současné době je nás už jen polovina
a ne že by za to mohl jen zub času. Těší nás, že některé člen-

4

OSLAVA
Výročí 30 roků existence klubu jsme oslavili po svém. Jednu
schůzku nám zpříjemnil Jakub Adámek a na druhou schůzku
upekla Lýdie Havlíčková dort se třicítkou nahoře, a tak veškeré oslavy šly přes dobroty na talíři. Kuba je ve Střeni je teprve

ZAJÍMAVÉ BESEDOVÁNÍ
Na jednu ze schůzek jsme si zase pozvali důstojníka vazební
věznice pana Kvapila, on je vlastně psovod. Má na starost dva
psy, kteří jsou cvičeni na vyhledávání šesti různých drog.
Nejdříve nám o své práci zajímavě povídal o tom, co bychom
se jinak nedozvěděli. Promítl krátké video a překvapením bylo, když do klubu dovedl i své dva psy. Labradora a Border
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kolii. Vycvičeni byli perfektně, poslouchali na povel. Přestože
nás tam bylo plno, tak nás si ani nevšimli. Pak nám pan Kvapil
předvedl, jak s nimi nacvičuje vyhledávání drog. Vysvětlil, na
co všechno musí dbát při nácviku. Není to vůbec jednoduché.
Samozřejmě své pejsky za splněný úkol vždy odměnil pamlskem. Byla to moc zajímavá beseda a ukázka.
A jako každým rokem, tak i letos jsme na besedu rádi uvítali
pana starostu Jiřího Nevimu. Popovídal nám a představil plány, které by se mohly a měly v nebližším období v obci Střeň
uskutečnit. Beseda byla především přátelská a plná nových
informací. Jsme rádi, že Obecní úřad ve Střeni v čele s panem
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starostou
na
nás
starší
občany
nezapomíná.
A aby toho nebylo málo, opět přišli manželé Souralovi se svými cestovatelskými zážitky. Tentokrát to bylo cestování v Polsku v CHKO kolem Mazurských jezer. Lodě na kolejích nepotřebují plavební komory právě proto, že problematické úseky
zdolávají na kolejích. Na našich schůzkách nám nejde jen o to,
popovídat si. I když i na to máme čas. Na začátku kalendářního roku si společně promyslíme a sestavíme program, jak
každou schůzku prožijeme (viz program schůzek). Čím dál více
se mnohé z nás zapojí do programu svým nápadem. Máme
výhodu, že si můžeme promítat, neboť v zasedací místnosti
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OÚ je dataprojektor i video. To využívají i hosté, které si pozveme na besedu. A nejsou to jen cestovatelé, i když těch je
více. Besedy nebývají po celou dobu trvání schůzky, je potřeba si také jen tak promluvit. Ale když se některá beseda nebo
akce nepodaří zajistit, pak si chvíli promítáme zajímavosti
většinou z internetu.

delné čtvrtletní schůzky už nejsou jen pro kluby z olomouckého okolí, ale pro celý kraj. V Olomouckém okrese je více jak
5000 seniorů zapojených v jednotlivých klubech. Vedení Olomouckého kraje v čele s hejtmanem panem Ladislavem
Oklešťkem se pod vlivem paní Hesové začal více zajímat
o dění v klubech seniorů, činnost Krajské rady seniorů podporovat a to nejen finančně. Podařilo se organizačně i finančně
zajistit dvě velké akce. Takže se už potřetí uskutečnila
„Babička roku“ pro Olomoucký kraj. Poprvé i celorepublikové
finále „Babička roku“ dokonce s účastí TV Šlágr. Obě akce byly
úžasné a skvělé. Tu poslední bylo možno shlédnout několikrát
v televizi. Do programu se zapojily některé kluby svým vystoupením. Senioři se postarali v dobrém slova smyslu o zábavu
pro seniory. V obou soutěžích šlo především o krásu ducha
a co, kdo umí. Snad se tato soutěž v některém příštím roce
rozšíří i o soutěž se Slovenskem. Taková je vize.

BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY
Vrátím se ještě k činnosti našeho klubu. Když za námi přišla
ředitelka školy paní Mgr. Ťoupalíková, že by se škola ráda
zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“, jenže k tomu
potřebuje nás babičky či dědečky. Já osobně jsem ani nezaváhala. Podařilo se nám už třetím rokem zajistit po dobu třech
týdnů pět babiček, které dětem v MŠ vždy jeden den přečtou
pohádku. Myslím, že kontakt s dětmi, i když tak maličkými,
určitě prospěje oběma stranám. Nás seniory pohladí po duši
a děti budou vědět, jak vypadá i jiná babička, než ta co mají
doma. Navázat přátelství s takovými maličkými dětmi je milý
zážitek.

PODPORA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Už mnoho roků se vedoucí klubů v jednotlivých obcích několikrát za rok scházíme a povídáme si o svých zkušenostech
při práci v klubech. Dozvíme se, co se, v kterém klubu dělá
pro seniory doma i pro seniory z okolí, která akce se podařila
a co se doporučuje ostatním. Takřka každý měsíc uspořádá
některý klub akci pro seniory z okolí, kde si zatancujeme, zazpíváme a pobavíme se a navážeme nová přátelství. Setkávání
vedoucích klubů dlouho dobu bylo jen tak pro okolní vesnice
Olomouce. Až se do vedení Krajské rady seniorů dostala paní
Hesová, tak začala krajská rada fungovat na plné obrátky. Je
v přímém kontaktu s hejtmanem olomouckého kraje, pravi-
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Píši toto povídání ve velice těžké době, a to nejen pro nás
seniory, pro náš stát, ale i pro celý svět. V době stavu nouze.
Přála bych všem, abychom to všichni ve zdraví přežili, aby už
brzy toto nebezpečí pominulo, aby se děti mohly vrátit do
škol, mladí a střední generace do práce a my senioři se zase
mohli radovat z toho, že žijeme v této krásné zemi. Velký dík
patří všem, kteří jsou v prvních řadách v boji s tímto zákeřným
nepřítelem.
Zveme naše občany, přijďte mezi nás. Mimo jiné se dozvíte
i plno zajímavostí.
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PROGRAM SCHŮZEK KLUBU SENIORŮ VE STŘENI
PRO ROK 2020

11.6.

Cestujeme s paní Koppovou, promítání s besedou

18. 6.

Litovelské Pomoraví – lesy kolem nás - p. Vyroubal

Leden
2.1.

25. 6.

Zakončení pololetí – oslava jubilantů.

Jak jsme prožili Vánoce a Silvestra

Červenec, Srpen – prázdniny

9. 1.

Sestavení programu schůzek pro rok 2020

17. 1.

Promítání cestopisných filmů

Září
3. 9.

23. 1.

Beseda p. Kvapil – důstojník vazební věznice

30. 1.

Zajímavosti ze světa

Zážitky z dovolené aneb co jsme prožili o prázdninách

10. 3.

Zájezd busem

17. 9.

Promítání cestopisných filmů

Únor
6. 2.

Čtení ze starých kronik – kronika pana Navrátila

24. 9.

Oslavy jubilantů

13. 2.

Promítání dokumentárních filmů

20. 2.

Beseda se starostou p. J. Nevimou

Říjen
1. 10.

Promítání DVD

27. 2.

Cestujeme se Souralovými

8. 10.

Společný oběd – hospoda Střeň

Březen
5. 3.
Oslava MDŽ v klubu seniorů

15. 10. Policie Štěpánov – beseda
22. 10. Cestování manželů Fialových

12. 3.

pan Linduška „O hanáckém nářečí“ od 17.30h

29. 10. Čtení ze starých střeňských kronik promítání

19. 3.

Promítání cestopisných filmů na DVD

26. 3.

Oslava jubilantů

Listopad
5. 11. Čteme z časopisu HISTORY

Duben
2. 4.
O výrobě mýdla, beseda s prodejem

12. 11. Babičky vyprávějí: „JAK TO DŘÍVE BYLO“
19. 11. Nácvik koled pro „Celé Česko zpívá koledy“

16. 4.

paní Kráčmarová – ortopedické pomůcky

26. 11. O myslivosti s p. Hladišem

23. 4.

Návštěva jarní výstavy Flora Olomouc 2020

30. 4.

Pálení čarodějnic, opékání kabanosu společně ze ZŠ
za KD

Prosinec
3.12.
Mikulášská besídka v klubu

Květen
7. 5.
Návštěva muzea v Litovli
14. 5.

Jednodenní zájezd

21. 5.

Společný oběd v hospodě

28. 5.

Zážitky z cestování

Červen
4. 6.
O včelařství p. Bursa

10. 12. Koledy a vánoční zvyky
30. 12. Zakončení roku 2020
Schůzky se konají každý čtvrtek v 16 - 18 hod. v zasedací
místnosti OÚ, změny v programu jsou možné.
Změny termínů přednášek a
s přednášejícími lze rovněž měnit.

besed

po

dohodě

Zapojili jsme se v MŠ už třetím rokem do projektu „Celé Česko čte dětem“.
- Jiřina Sedláčková -

ČESKÁ VLAJKA SLAVÍ 100 LET
Po vzniku samostatného Československa bylo samozřejmě
třeba vytvořit státní symboly nové země. Cesta k nové vlajce však nebyla úplně přímočará. A ani její osudy nebyly ve
více než stoleté historii našeho státu úplně jednoduché.
Podíváme-li se na dobové fotografie a záběry z října 1918,
československou vlajku v dnešní podobě na žádném z nich
nenajdeme. Pokud už nadšení lidé něčím mávají, je to bíločervený prapor, což byl původní zemský symbol, jenž byl
krátce po vzniku Československa užíván i jako nová státní
vlajka.
To ale nemohlo vydržet dlouho, zejména kvůli tomu, že
tento prapor nevyjadřoval nové sepětí Čechů a Slováků ve
společném státě, a pak také proto, že shodné barvy, tedy
červenou a bílou, používaly i sousední Polsko a Rakousko. Při
vyznačování svrchovanosti na hranicích představovala taková
věc pochopitelně problém.
Poslední den roku 1918 proto vznikla z iniciativy profeso-
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ra pomocných věd historických Gustava Friedricha takzvaná
znaková komise, která od jara 1919 pracovala na úkolu vytvořit jednoduchou a nezaměnitelnou novou státní vlajku.
Jejími členy se stali kromě Friedricha například ředitel Archivu země České Jan Bedřich Novák, ředitel Archivu ministerstva vnitra Ladislav Klicman, pozdější ředitel městského archivu v Praze Václav Vojtíšek, státní úředníci, někteří poslanci
a zástupci jednotlivých ministerstev a také zástupci uměleckých kruhů (akademický sochař a medailér Josef Šejnost,
profesoři František Kysela a Vratislav Hugo Brunner a doktor
Václav Vilém Štech).
K možné podobě nových státních symbolů se však veřejně
vyjadřovali i další, třeba zástupci Uměleckého sboru Památníku odboje jako František Kupka nebo Václav Špála. V prvních
diskusích navíc vznikaly nemalé střety o to, jak by měla nová
vlajka vypadat. Konzervativněji založení muži trvali na dvoubarevné tradiční vlajce, ta však z výše naznačených důvodů
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nebyla vhodná. Jiní chtěli navázat na husitské nebo nové legionářské tradice a snažili se do státní vlajky vkomponovat prvky jako husitský kalich, kotvu nebo českého lva.

NENÁPADNÝ DŘÍČ KURSA
Členem komise se stal i koncipista státního archivu Jaroslav
Kursa, který zpracovával a připravoval grafické podklady. Ten
pak v součinnosti s ostatními odborníky vypracoval do května
1919 soubor návrhů státní a prezidentské vlajky s možnými
barevnými kombinacemi, mezi nimiž se objevila i varianta
s klínem, a heraldické návrhy státních znaků a státní pečeti.

"Pracovník Archivu ministerstva vnitra v Praze Jaroslav
Kursa, který pak byl ustanoven expertem ve věci užívání
a úprav státního znaku, vybral z historických pramenů znaky
území vtělených do Československé republiky v jejich dějinném vývoji. Z nich připravil celou řadu návrhů na tři státní
znaky: malý, střední a velký (snad podle trojice státních znaků
zaniklé monarchie) a na pečeť republiky. Na základě předloh
vybral pak výtvarník František Kysela renesančního českého
lva a zdařile jej stylizoval v novém státním znaku," uvedl
o Kursovi Josef Petráň v práci Český znak.
Podle dopisu tehdejšího ředitele Archivu ministerstva vnitra
Ladislava Klicmana byl Kursa skromný a na sebe výrazně neupozorňující člověk, jehož by nejspíš bylo možné charakterizovat jako "tichého dříče".
"Pracuje neúmorně již téměř dva měsíce i v noci – člověk
churavý a podvýživou trpící. On, chudák oficiant, který
ze svých 260 korun měsíčně podporuje a živí stařičkou osmdesátiletou matku a stará se o dvě dítky své sestry, musel
při začátku své práce vydati na barvy, papír a jiné potřeby
kreslířské na 80 korun a zatajoval to před podepsaným,
až jsem mu nabídl zálohu. Teprve v posledních dnech jsem
se dozvěděl, že prodával své zamilované francouzské knihy
a že jedl často teprve až druhý den – člověk trpící cukrovkou!" napsal Klicman v dopise ministru vnitra.
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Zde se přimlouval za to, aby Kursovi byla za jeho práci pro
komisi udělena mimořádná odměna ("smím-li vůbec navrhnouti – asi 2000 – 3000 korun") a aby byl jmenován konceptním úředníkem archívu v VIII. hodnostní třídě. Dopis před
časem zveřejnilo na svém webu město Blovice, kde se Kursa
narodil.
Jako první Kursův heraldický návrh vláda přijala jeho návrh
malého státního znaku Československé republiky, jenž byl
prozatímně stanoven vládním nařízením ze dne 19. května
1919.

RODÍ SE VLAJKA S KLÍNEM
Návrh nové vlajky ale neměl ještě vyhráno. Značnou podporu si získaly například návrhy navrátilce ze Spojených států
amerických, grafika Vojtěcha Preissiga, jež se zjevně inspirovaly americkou vlajkou: obsahovaly totiž obvykle čtveřici pěticípých hvězd představujících Čechy, Moravu, Slezsko
a Slovensko.
Nakonec však přece jen převážila v odborném mínění
Kursou navržená vlajka s použitím modrého klínu
na červeném a bílém podkladě. Za zmínku přitom stojí, že
Kursa nebyl jediný, kdo zvolil tento motiv. K podobnému návrhu došel i malíř a architekt Jaroslav Jareš, jenž se proto
v některých pracích objevuje také jako autor československé
vlajky. Jareš se nechal při své práci vést asi nejvíce svým uměleckým citem, Kursa se snažil podkládat svou práci vždy
i odborným hlediskem.
Na červencovém zasedání znakové komise v roce
1919 proto zdůvodnil svou volbu modrého klínu
na červenobílém podkladě (v prvotním návrhu pouze
do jedné třetiny délky vlajky) tím, že jde o jednu z nejstarších
figur české heraldiky a že je to vhodný symbol pro modré
trojvrší slovenského znaku.
Jako historickou předlohu této podoby státní vlajky předložil středověký erb vladyků z Letné na Pelhřimovsku. Dnešní

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 2/2020
podoby se pak jeho návrh dočkal 23. ledna 1920, kdy se podvýbor znakové komise usnesl, že modrý klín bude sahat až
do poloviny délky vlajky, a to z estetických důvodů. Barvy
státní vlajky pak stanovil ústavní zákon z 29. února 1920. Dne
30. března 1920 byla československá vlajka konečně schválena.

VLAJKA MIZÍ A OPĚT SE OBJEVUJE
Vlajka bohužel nevydržela po celé století bez přerušení,
stejně jako československý stát. S německou okupací ji na
zásah okupační moci nahradila nová protektorátní vlajka,

tvořená třemi vodorovnými, stejně širokými pruhy v pořadí
bílá, červená a modrá barva.
Zahraniční odboj si však původní československou státní
vlajku podržel a její podobu nezměnila ani žádná z budoucích
politických či státoprávních změn. Po rozdělení společného
státu v roce 1993 se stala i státní vlajkou samostatné České
republiky.
Zdroj: www.denik.cz/z_domova/cesko-vlajka-stat-statni-symboly-vyroci-stolet.html

- Dagmar Holániková -

ÔČEBNICA HANÁČTĚNÊ PRO NÉMENŠI
Važmê si hanáčtěnê , je to jazêk našéch předku, a ôdělémê teda fšecko pro to, abê přečkal ê pro další generace.
„Toto dilo, kery vzniklo z podnětô starostu Mikroregionô
Litovelsko, si klade za cil pomuct záchraně hanáckyho nářeči.
Řeč, kerá se tadê na Hané dědi po generace, se začéná pomalô vêtrácet a ať chcemê nebo nechcemê, je vêtlačovaná
českym jazêkem. Doba je ôž taková. Bêla bê ale velêká škoda,
gdež bê se tadê to krásny nářeči jednó načêsto ztratilo. Jediná cesta, jak se muže člověk hanáckê naôčêt je, že nářeči
poslóchá od malička od svéch rodiču, prarodiču a lêdi kolem
sebe. Pak ale přênde školka, škola, televiza, internet a ê děti,
kery hanáckê ômělê, nářeči přestanó poôžévat. Snaď teda
toťta knižka přêspěje k temô, že se tradičniho nářeči nevzdajó a bôdó tak dál mlovit.“
Knížka vznikla z podnětu starostů MIKROREGIONU LITOVELSKO. Jedná se o obce Bouzov, Bílá Lhota, Mladeč, Měrotín,
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Slavětín, Luká, Loučka, Bílsko, Vilémov, Olbramice, Náměšť
na Hané, Loučany, Senička, Senice na Hané, Dubčany, Cholina, Haňovice, Náklo, Příkazy, Střeň, Červenka a město Litovel.
Autorsky se na učebnici podíleli: autorka básniček Olga Vogelová, kvízy a hádanky doplnila Ivana Králová a texty napsal
Marek Ošťádal. Ilustrace namalovala Ivana Foretová a obrázky vybarvila Ivana Machačíková. Jazykové úpravy provedl
Josef Fantula, korekturami a dobrými radami přispěli Arnošt
Vogel, Vlaďka Spurná, Jana Barabášová, Michaela Grabovská
a kolektiv pracovnic Ministerstva zahraničních věcí ČR. Výroba a tisk Machovský s.r.o., vydal Mikroregion Litovelsko. Vydání publikace financovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Tuto knihu si můžete zakoupit na Obecním úřadě ve Střeni
nebo v obchodě v Mezicích za 100,- Kč.
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Gdêž přênde jaro, slônečko vleze do dědinê a svět je hneď
o hodně veseléši. S jarem pak přêcházijó ê Velêkonoce a to je
eště veseléši, protože to só vesely Velêkonoce. Tadê to obdobi měl Lojzik dêckê tôze rád. Každé rok to začalo tak, že klôci
oprášêlê z hurê stary klapače a vêrazêlê to jaro přêvitat. Nadělalê přê tym rambajzô. Bêlo zvêkem, že néstarši z nich dělávalê kaprálê a ti mělê ukolem pohlidat, abê se přê klapačováni držel správné tvar a rytmus. Gdêž se jim to dařêlo, celá
dědina to pak náležitě ocenila a penize, kery vêbralê, naplnilê
pokladničkô až po vrch. To bêlo kôkyn, co se pak za to dalo
pořidit. K dalšim kôkynum se eště dalo přêjit mrskánim.
K temô nám slóži Velêkonočni pondělí, gdê se nende do školê
a misto teho se dělajó ôžêtečňéši věcê. Chodi se po dědině
a mrská se hezkê jedno děvče za drôhym. Pro tôto potřebô je
nôtny každé rok ôplist novó mrskačkô z čerstvyho próti, abê

to děvčata trochô šťépalo. Tém se jim pak rozpródi kryv a onê
só zdravjéši a krásňéši. Odměnó za têto slôžbê mrskutnik dostane bôď malovany vajičko, nebo nejaky kôkyno, a gdež ôž je
velêké, dává se ê štamprlêčka. Lojzik dostával věčinó vajička,
ale aji kôkyna. Na kôkynách si Lojzik dêckê tôze pochôtnal, ale
s vajičkama to bévalo horši. Věčinó ôž jich bêlo tolik, že mô
praskalê ôše na igelitce, a gdêž to pak donesl dom, bévalê tak
rozmajdany, že z teho maminka ôdelala vajičkovó roládô, vajičkové salát a vajičkovó pomazánkô. Dêckê říkala: „Eště že
ten Pepin teho tolik nenosi.“ Bodéť bê né, gdêž dělávajó za
dědinó s klôkama vajičkovó válkô. Jednó jich vêpekla paňmáma Navrátilova. Nabarvila pazdrátum stary záprtkê a nechala
je sêrovy. Ti vêpadalê. Pepin tim záprtkem dostal po čele.
Smrdělê tak, že se mosêlê kópat třêkrát po sobě, abê to to
mêdlo přerazêlo. Fšeci pak dostalê tédeň zaracha. Jak řikám,
kôkyna só lepši.

SPOJ SPRÁVNĚ SLOVÍČKA

BÁSNIČKA

PŘÊVITAT

UŽITEČNÉ

ZVÊKEM

PROUTÍ

ÔŽÊTEČNY

TRADIČNÍ DŘEVĚNÁ HRAČKA

Kázal Karel ê Kadlička, abê dalê třê vajička.
Jedno bily, dvě červeny a to třeti malovany.
V komoře v kótkô na zelenym prótkô,
prótek se ohébá, slepička se kolibá.

PRÓTI

PŘIVÍTAT

VÉCA

BONBON

HURA

ZVYKEM

KLAPAČ

VAJÍČKA

KÔKYNO

PŮDA

MRSKUT

Zdroj: Ôčebnica hanáčťênê pro némenši – Mikroregion Litovelsko

- Dagmar Holániková -

ZÁBAVA PRO DĚTI
BLUDIŠTĚ
Projděte bludištěm do středu. Procházet jednotlivými barevnými dveřmi však můžete pouze v předepsaném pořadí. Tedy
nejdříve smíte použít červené dveře (1), poté zelené (2), modré (3), žluté (4), oranžové (5), a opět červené zelené ...

Najděte cestu přes bludiště tak, abyste při projití bludiště
dostali výsledek 100. K úvodnímu číslu tři přičítejte či odčítejte čísla, která na cestě potkáte (nelze projít kolem čísla, aniž
byste provedli danou početní operaci).
- Miloslava Ťoupalíková -
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
APARÁT ARCHIV DEFINICE
DESKA DIETA DŮRAZ FANTAZIE
IKEBANA IKONA KAPITOLA
KNÍŽKA KOMETA KOMPOT KOŠÍK KOŽKA KRAVIČKA KUPÓN
KUŘAČKA LEBKA LETENKA LOTERIE LŽÍCE MATRACE MINCOVNA MOZAIKA OBLEK OPERA PEDÁL PLENKA PODKLAD
POKLADNIČKA POROD PROCHÁZKA
PULOVR
RYBÍZ
SESTŘIČKA SKRÝŠ SOCHA
STŘELNICE ŠIPKA TROJÚHELNÍK
... tajenka... je prvním významnějším
dnem ve Svatém týdnu. Začíná totiž tzv.
triduum a připomíná se Ježíšova poslední
večeře spolu s jeho zajetím. V tento den se
začínalo řehtat řehtačkami, zatímco kostelní zvony utichly.
Zdroj: www.ceskevelikonoce.cz

- Dagmar Holániková -

LÓSKÁČEK PRO DĚTI
BRÁZDA BUDÍK GRAMOFON
HRUŠKA KALAMITA KOŇAK LEBKA MINERÁLKA NADACE OSADA
POKLAD PROSPĚCH SIRUP
SVATBA SVETŘÍK TOLERANCE
ŽELVA
Velikonoční pondělí už nepatří mezi křesťanské dny a tak se v tento den vykonávají
ryze světské tradice. Chlapci chodí s pomlázkami na ...tajenka... koledovat, aby vyšlehali
děvčata, vyhnali z nich lenost a zajistili jim
mládí i po další rok.
Zdroj: www.ceskevelikonoce.cz

- Dagmar Holániková -
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OMALOVÁNKY PRO DĚTI

Zdroj: www.omalovankyprodeti.cz
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UKLIĎME ČESKO - POZDRAV
Vážení přátelé, fanoušci čisté přírody bez odpadků,
jarní úklid bohužel nezvládneme hromadně, zdravým dobrovolníkům však nic nebrání vyjít do přírody i individuálně
nebo s rodinkou a přibalit pytel na odpadkové „poklady“, co
po cestě potkáte. Není ale vše jen o odpadcích, pojďme využít příležitosti a letos si jarní zdravotní procházky užít i poznáváním přírody, můžete pomoci i popularizací její ochrany.
Řekneme, jak na to. Kromě odpadků si tak všímejte i probuzených motýlů, zpěvu ptáků a poslů jara, jako jsou ještě na
holé zemi rozkvetlé žluté hlaváčky, podběly, fialové dymnivky, fialky nebo modré jaterníky, bílé sasanky a mnoho dalších.
VÝZVA pro popularizaci čisté přírody: Pokud se Vám podaří
vyfotit alespoň jednu bíle kvetoucí, jednu modře/fialově
kvetoucí a jednu žlutě kvetoucí jarní kytičku v české přírodě,
pošlete nám je spolu s fotkou s nasbíranými odpadky – tady
se hodí umění selfie (dohromady tedy 4 fotky). Fotky pošlete
na tento email (katerina.landova@csop.cz) s popisem, kde
jste poklady našli a jméno/jména autorů. Příspěvky budeme
sbírat do konce dubna, zveřejníme na webu a sociálních sítích a poslouží pro inspiraci dalším, ať všichni ví, jak umí jarní
příroda poděkovat za dobrý skutek. Vylosujeme i pár šťastlivců, kterým pošleme pěkné ceny od Českého svazu ochránců
přírody.

a nikomu to nepřeji), vyrazím do přírody také. Právě
v izolaci mi až dochází, jak moc mi příroda chybí, stejně tak
setkávání se s příjemnými lidmi, jakými právě stále usměvaví dobrovolníci na úklidech jsou. Věřím, že si to všichni vynahradíme po zažehnání epidemie už třeba na podzim kolem 19.9..
Pokud vše půjde dobře, po zrušení stavu nouze zprovozníme opět web a vypravíme koncem srpna slíbenou podporu
v balíčcích s rukavicemi a pytli. Dáme se do toho zas s celým
světem!
Srdečně zdravím za celý tým
Katka Landová (Český svaz ochránců přírody, koordinátorka
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!)
- Kateřina Landová -

Máme pro Vás hned několik tipů na další činnosti v přírodě
i na výlet na místa, co nejsou tolik turisticky vytížená, přesto
krásná – pod odkazem Před viry do přírody (www.csop.cz).
Třeba vás ale překvapí i příroda, co máte za humny.
Přeji všem hodně zdraví a pohody, hned, co se dostanu
z karantény po prodělání koronaviru (kde jsem už třetí týden

Zdroj: www.uklidmecesko.cz
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SPOJOVAČKA PRO DĚTI

Zdroj: www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-omalovanky/

SOUTĚŽ - PODNIKAVÁ HLAVA
Univerzita Palackého v Olomouci opět hledá podnikavé
hlavy! Je spuštěna registrace do soutěže o nejlepší podnikatelský záměr. Hlavní výhrou je 70 000 Kč, roční pronájem
kancelářských prostorů v hodnotě 88 000 Kč a roční konzultační služby v hodnotě 130 000 Kč. Cílem soutěže je podpořit
začínající i zkušené podnikatele. Přihlásit svůj podnikatelský
záměr může do 18. 5. 2020 kdokoliv starší 18 let, pokud svůj
záměr zatím nerealizoval na trhu, či ho realizuje nejvýše jeden rok.

vládních nařízení realizovat akci ve Vědeckotechnickém
parku UP. Pravidla soutěže, přihlášku a další informace naleznete na webu soutěže: www.podnikavahlava.cz.
- Jitka Zmítková, Univerzita Palackého v Olomouci -

Vaše nápady je možné konzultovat online, např. na e-mailu
podnikavahlava@upol.cz. Je připravena i záložní varianta
finále soutěže, pro případ, že by nebylo možné z důvodu
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VEŘEJNÁ SBÍRKA

Obec Střeň podpořila veřejnou sbírku vyhlášenou obcí Štěpánov částkou 10 000,- Kč. Finanční dar bude použit na pořízení
plicního ventilátoru a podporu financování léčby onemocnění COVID-19 ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Finančně podpořit
tuto sbírku samozřejmě mohou i naši občané. Za případnou podporu děkujeme a vážíme si jí.
- Obec Střeň -
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INZERCE
Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale i další: hudební, divadelní, reklamní...).
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), případně sms nebo email.
704 404 825, strapec1@email.cz.
Obec Střeň nabízí možnost inzerce v obecním zpravodaji. Zpravodaj vychází jednou za 2 měsíce v nákladu přibližně 250 kusů.
Pro více informací kontaktujte Obecní úřad Střeň. Tel. 585 386 835, mail: obec@stren.cz. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Při
dvou inzercích za rok je třetí zdarma.
Dvanáctina strany
Osmina strany
Šestina strany

60,- Kč
90,- Kč
120,- Kč

Čtvrtina strany
Polovina strany
Celá strana

180,- Kč
360,- Kč
720,- Kč

ZMĚNY V PLÁNU AKCÍ
Vzhledem k aktuální situaci dochází k rušení plánovaných akcí, nebo ke změnám termínů konání. Aktuální informace naleznete
na webových stránkách obce.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 4. června 2020
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Miloslava Ťoupalíková, Jiřina Sedláčková, Dagmar Holániková, Petr Němeček, Roman Uvízl, Kateřina
Landová, Jitka Zmítková
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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