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Vychází jednou za dva měsíce.

CO JE NOVÉHO...

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Pojďme si společně zrekapitulovat, co je nového a co nás ve Střeni v nastávajícím čase čeká. Komentáře k časům koronaviru nechám povolanějším, respektive
na debaty u piva či vína. Tam podle mého názoru patří. Osobně bych chtěl poděkovat všem, kteří jste v té zvláštní době jakkoli pomáhali. Je vidět, že na Střeňáky
se člověk může spolehnout. Vážím si toho, že žiju ve Střeni.
Dodatečně bych chtěl ještě poděkovat
Martinu Schollerovi mladšímu za distribuci léků přímo do domácností. Služba
občanům velmi pomohla.
Stavební zóna za obecním úřadem je
prakticky dokončená a na podzim nás
čeká ještě výstavba příjezdové cesty od
hlavní silnice po první odbočku k č. p.
194. Zbývající část cesty plánujeme pokrýt recyklátem. V této části cesty bude
postupně docházet k připojování stavebníků na sítě a až budou všichni připojeni, bude možné uvažovat o realizaci
konečného asfaltového povrchu.
Ke zdárnému konci se blíží také rekonstrukce obecní knihovny. Návštěvníci se
mohou těšit na novou podlahu, dveře
i nábytek. Aktuálně chybí jen počítačové
vybavení a knihovnický systém, který
bude umožňovat rezervaci knih přes
internet. Naše knihovna patří do systému knihoven Ol. kraje, kde se postupně
obměňují knihy v rámci tzv. výměnného
fondu. Díky tomu můžete i v naší malé
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knihovně nalézt aktuální tituly jako
např. v městských knihovnách. Tímto
bych chtěl všechny občany pozvat do
nových prostor obecní knihovny. Otevřeno je každé pondělí od 15 do 17 hodin. Prostory už si vyzkoušely děti z naší
školy a podle jejich reakcí se jim tam
moc líbilo.
Obecním pracovníkům se úspěšně
povedlo realizovat přesunutí dětského
hřiště za obecním úřadem. Přibyl nový
domeček a hlavně prvek nerezového
bagru, který ocení děti a v nestřežených
chvílích i tatínci ☺. Rád bych poděkoval
obecním zaměstnancům nejen za přesunutí hřiště, ale také za položení chrániček budoucí datové sítě v nové stavební
zóně a za rekonstrukci knihovny. Bez
jejich přičinění by byly náklady na realizaci uvedených akcí několikanásobné.
Nedávno se objevil před obecním úřadem nový sloup se solárním panelem.
Součástí technického zařízení je kompresor

Tento úvodník bych rád využil jako
okénko do světa dotací, o které obec
aktuálně usiluje. Z Olomouckého kraje
nám v tomto čase přišlo několik pozitivních zpráv. Na níže uvedené akce byly
obci přiznány následující dotace:
• 500 tis. Kč z Programu obnovy venkova Ol. Kraje - dotační titul Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce na projekt Výstavba veřejné infrastruktury, osvětlení a vegetační
úpravy Střeň (práce ve stavební zóně);
• 45 tis. Kč z Dotačního programu pro
sociální oblast - dotační titul Podpora
prevence kriminality na projekt Rozšíření kamerového systému v obci
Střeň;
• 8 600,-Kč z Programu na podporu
JSDH - dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu
požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Ol. Kraje na pořízení elektrického kalového čerpadla.
Za uvedenou podporu Olomouckému kraji děkujeme.
Díky dotaci z Ministerstva kultury ve
výši 48 tis. Kč se můžeme těšit na nové
vybavení knihovny informačními technologiemi (počítače a knihovnický systém).
Aktuálně jsme podali žádost o dotaci
na výsadbu aleje platanů podél nové
komunikace ve stavební zóně za OÚ
a zkusíme požádat také o dotaci na nábytek do zrekonstruované knihovny.
Ne všechny žádosti však bývají úspěšné. Z Ol. kraje jsme nedosáhli na podporu k projektu workoutového hřiště
a lanové dráhy a z Ministerstva pro místní rozvoj na dotaci k zasíťování stavební
zóny. Přetlak v dotacích je čím dál větší
a objemy rozdělovaných peněz adekvátně nerostou. Uvidíme, co nás v tomto
směru čeká do budoucna.
- Jiří Nevima, starosta -
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presor určený k nahuštění pneumatik jízdních kol a USB porty
slouží k nabíjení mobilních zařízení. Cílem instalace je podpora komfortu občanů a návštěvníků obce na jednom z nejfrekventovanějších míst.

(např. mapový portál Gobec, aplikaci perfect-Air, Google kalendář). Přihlášením jsem chtěl ověřit, zda je naše cesta
správná a stránky jsou stále konkurenceschopné. Olomoucký
kraj pozval zástupce obce 18. května na slavnostní vyhlášení
výsledků ankety Zlatý erb a bylo z toho krásné druhé místo.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří náš web využíváte. Děláme ho pro vás a navíc rádi.

Dalším novým originálním prvkem podporujícím zejména
turistiku a cykloturistiku v okolí obce je dřevěný rozcestník na
návsi u školy. Nápad uzrál v řadách zastupitelstva a konečnou
podobu dal hanáckému rozcestníku Radek Kainar ve spolupráci s Emílií Rédovou. Oběma tímto děkuji za jejich kreativitu
a zručnost, kterou dávají k dispozici ku prospěchu Střeně.

Práce na obci nejsou jen radosti, ale také neustálé starosti
a změny, které jsou na můj vkus až příliš často k horšímu. Ač
jsem nikdy nebyl příznivcem stávek, tentokrát jsem udělal
výjimku a připojil jsem se ke stávkové pohotovosti starostů,
kteří nesouhlasí s podílem obcí na tzv. kompenzačním bonusu. Uvedené opatření dopadne na všechny obce a slibované
náhrady bude zase někdo muset zaplatit. Rozdávat z cizího
a neustále slibovat, nelze donekonečna. Tento vládní balíček
přímo ohrožuje i naše konkrétní plánované investice - rekonstrukci víceúčelového hřiště a přilehlých ploch za kulturním
domem a také realizaci workoutového hřiště a lanové dráhy.
Obecní investice všeobecně pomáhají ekonomice a zprostředkovaně lidem. Pevně věřím, že se podaří najít rozumné řešení, které nebude problém odsouvat na někdy - nikdy.
Z blížících se obecních akcí připomenu svoz nebezpečného
odpadu, velkoobjemového odpadu a stavební suti, který proběhne v pátek 19. června od 16 do 17 hodin (tradičně v okolí
obecního úřadu).

V roce 2018 jsem přihlásil webové stránky obce do soutěže
Zlatý erb, která hodnotí weby a jiné elektronické nástroje
obcí a měst. Hned napoprvé z toho bylo první místo mezi
obcemi v Olomouckém kraji. Tehdy měla na nečekaném
úspěchu největší zásluhu administrativní pracovnice obce
Miloslava Nakashima. Od té doby uplynuly dva roky a web
jsme doplnili o nové informace a několik zajímavých nástrojů

Nepříjemnou zprávou je plánovaná uzavírka Litovle, která
se uskuteční kvůli rekonstrukci úseku ulice Dukelská (silnice
II/449 od Billy po autobusové nádraží). Objízdná trasa bohužel povede i přes naši obec. Plánovaný termín realizace akce
je od 15. června do 30. listopadu. V souvislosti s tím jsem požádal Obecní policii Štěpánov o častější měření rychlosti na
průtahu obcí. Před začátkem objížďky by mělo dojít také
k instalaci ukazatele rychlosti u fotbalového hřiště (ve směru
od Lhoty nad Moravou), kde vjíždí do obce motorová vozidla
vysokou rychlostí.
Na závěr si dovolím popřát našim spolkům hezké počasí,
dostatek návštěvníků při pořádání jimi organizovaných akcí a
všem občanům pak krásné a pohodové léto. Buďte zdrávi.
- Jiří Nevima, starosta -
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INFORMACE Z OBCE
VÁŽNÍ LÍSTKY - ŽELEZO A PAPÍR
Obec Střeň žádá občany, kteří odevzdávají železo a papír do
sběru, o předání vážních lístků na obecní úřad. Obec může
Vaše lístky uplatnit u obalové společnosti EKOKOM a zprostředkovaně tak snížit náklady na odpadové hospodářství.
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pátek 19. června 2020 proběhne v čase mezi 16 a 17 hodinou v náhradním termínu 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 jsou pro občany Střeně

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.
Svozová firma upozorňuje občany, že nebude přijímán
fasádní polystyren.
- Obecní úřad -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č.1/2020
1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků mezi Českou republikou (zastoupenou Státním pozemkovým
úřadem) a Obcí Střeň, kdy Obec Střeň nabyde pozemek
p. č. 426/2 v k. ú. Střeň o výměře 45 m2 určený geometrickým plánem č. 352-83/2019 a Česká republika nabyde
pozemek p. č. 328/7 v k. ú. Střeň.
2) Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Střeň dle přílohy k nařízení vlády č. 338/2019 Sb. následně:
Měsíční odměna člena zastupitelstva 1.623,- Kč.
Měsíční odměna člena kontrolního a finančního výboru
zastupitelstva 2.704,- Kč.

do dotačního titulu Projekty na výstavbu a rekonstrukci
sportovních zařízení (Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého
kraje v roce 2020) a prohlašuje, že pozemek p. č. 154/3
v k. ú. Střeň, na kterém bude projekt realizován, je
v majetku Obce Střeň. Zastupitelstvo obce souhlasí
s realizací uvedené akce a zavazuje se ponechat si majetek
pořízený z dotace po dobu minimálně 10 let.
D) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci
k projektu Rozšíření kamerového systému v obci Střeň
o kamery umožňující čtení SPZ (dotační titul - Podpora
prevence kriminality, Dotační program pro sociální oblast
2020 Olomouckého kraje) a souhlasí s realizací akce, na
niž je požadována dotace.

Měsíční odměna předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva 3.245,- Kč.

4) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 20012-005
se společností Timoris Projekt a. s. na administraci projektu Zkvalitnění sportovní infrastruktury v centru obce
Střeň.

Měsíční odměna místostarostovi 8.752,- Kč.

Zasedání č. 2/2020

Při souběhu více funkcí se měsíční odměny nesčítají.

1) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje rozpočet obce na rok
2020 takto:

Účinnost od 1. 2. 2020.
3) A) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci
k projektu „Zkvalitnění sportovní infrastruktury v centru
obce Střeň" - dotační titul H podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2020 a souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu obce.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci
k projektu Vybudování workoutového hřiště a lanové
dráhy v obci Střeň do dotačního titulu Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení (Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích
Olomouckého kraje v roce 2020) a prohlašuje, že pozemek
p. č. 164/21 v k. ú. Střeň, na kterém bude projekt realizován, je v majetku Obce Střeň. Zastupitelstvo obce souhlasí
s realizací uvedené akce a zavazuje se ponechat si majetek
pořízený z dotace po dobu minimálně 10 let.
C) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci
k projektu Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střeň
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Příjmy rozpočtu
15.538.250,- Kč
Financování příjmů
6.556.000,Kč
Celkové příjmy ve výši
22.094.250,- Kč
Výdaje rozpočtu
21.411.778,- Kč
Financování výdajů
682.472,Kč
Celkové výdaje
22.094.250,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet jako vyrovnaný, ke
krytí výdajů budou použity přebytky hospodaření minulých období.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků
a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2020 fyzickým a právnickým osobám:
• Dotace Tělovýchovná jednota Střeň 35.000,- Kč.
• Dotace Sbor dobrovolných hasičů Střeň 35.000,- Kč.
• Dotace SRPŠ při ZŠ a MŠ Střeň 20.000,- Kč.
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• Finanční dar Milan Medvedík – zástupce Volejbal – group
6.000,- Kč
• Finanční dar Mgr. Jiřina Sedláčková – zástupce Klubu seniorů 10.000,- Kč
• Finanční dar Roman Uvízl – zástupce Klubu šipkařů Střeň
7.000,- Kč
• Příspěvky PO ZŠ a MŠ Střeň na provoz 541.000,- Kč
• Finanční dary fyzickým osobám za kulturní vystoupení
10.000,- Kč
• Finanční dary spolkům, kapelám za kulturu 10.000,- Kč
• Finanční dary neziskovým organizacím, (hospice, DD, Klíč)
12.000,- Kč
• Obec Štěpánov, Obecní policie Štěpánov 27.000,- Kč
• příspěvky sdružením – Mikroregion Litovelsko, MAS, RARSM,
SOSM,
komáři,
dopravní
obslužnost
137.000,- Kč

3) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy
a Mateřské školy Střeň, okres Olomouc, příspěvkové organizace na rok 2020 a to v následující výši: náklady 4.685.462,- Kč, výnosy - 4.685.462,- Kč a příspěvek na provoz - 541.000,- Kč.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci „Chodník podél silnice
III/44620 od hřiště po ZŠ“ s Ing. Lindou Smítalovou – Atelis
za cenu 637 670,- Kč včetně DPH.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 20211-12
se společností Timoris Projekt a. s. na administraci projektů Zkvalitnění sportovní infrastruktury v centru obce Střeň
a Vybudování workoutového hřiště a lanové dráhy v obci
Střeň.
- Obecní úřad -

KRONIKY JAKO ZDROJ INFORMACÍ O HISTORII OBCE
Historie obce je nejvíce zaznamenaná v kronikách. Kronikáři zapisovali události obce, včetně různých zajímavostí týkajících se historie. Kronika má budoucím generacím zachovat
obraz minulosti, ale také současného života obce, ukázat na
jeho klady i zápory.

Psát kroniky bylo obcím nařízeno zákonem z roku 1920,
krátce po vzniku Československé republiky. Obec Střeň se
této povinnosti zhostila v roce 1923 a kroniky jsou nepřetržitě
vedeny dodnes. První kroniku začal vést řídící učitel Karel
Lýsek. Je to kronika číslo 1. Kronikář získal od svého žáka
Dr. Františka Hrubého vzácné archivní dokumenty o počátcích naší obce, které do kroniky uvedl. V kronice zahrnul dění
v obci až do roku 1929. Kroniku číslo 2 vedli kronikáři Karel
Lýsek léta 1926-1930, Rudolf Dvíže léta 1937-1939, František
Škop léta 1939-1950 a Božetěch Vaca léta 1951-1981, který
do dějin obce uvedl zápis o osvobození Rudou armádou. Kroniku číslo 3 vedl Božetěch Vaca a zachytil v ní události let
1982-1993. Navíc získal řadu historických dokumentů
z oblastního archivu v Janovicích a pro kroniku shrnul údaje
vhodné pro sepsání dějin.
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Ke sjezdu rodáků v roce 1989 sepsal kronikář Božetěch Vaca
takzvanou Velkou knihu. Tato kniha není kronikou, tedy nejsou v ní zapisovány události v jednotlivých letech, ale samostatné kapitoly jako například: veřejné budovy, významní rodáci, apod. V letech 1997-2012 vedl kroniku Miloš Kovář. Po
jeho odstoupení ze zdravotních důvodů vede kroniku Jiřina
Sedláčková.
Paní Jiřina Sedláčková zodpovědně navázala na dlouholetou
práci místních kronikářů a na položenou otázku, co to pro ni
osobně znamená a co tato práce obnáší, odpovídá takto.
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kronikáře), nemohla bys v tom pokračovat? Moc se mi do toho nechtělo, ani jsem nevěděla, co to obnáší. Váhala jsem.
Přece jen mé svědomí mi říkalo: Měla bys tu v obci něco dělat.
Už tvůj dědeček tu starostoval i tvůj tatínek se v obci různě
angažoval.
Když si prohlížím staré fotky z obecních oslav, akcí, fotky ze
školy, tak většinou je to jeho práce. Poznávám je. Dobře si
pamatuji, jak je doma s panem Vacou, tenkrát ještě pracně,
vyvolávali (vývojka, zvětšovák, papíry, atd.). To musela být
v kuchyni úplná tma. Až byl také členem klubu seniorů, tak
zase fotil. Bylo to jeho hobby.
Do psaní kroniky se mi skutečně nechtělo. Má představa
o psaní kronik byla zcela jiná, než jaká je povinnost. Matematika, kterou jsem si vybrala pro svoji profesi je sice zábavná,
ale strohá a bez diskuzí, žádné slohové práce. Vladimírovi
jsem nakonec přikývla, že to zkusím. A tak to dělám už nějakým rokem. Bylo třeba i školení, protože jak říkám, mé představy byly zcela jiné.

Dělat kronikáře v obci je pro mne ještě větší oříšek než dělat
vedoucího klubu seniorů. Ten, kdo byl pro mne v této práci
vzorem, ke komu bych mohla chodit pro radu, ten už nežije
a vzpomínky na něj mi jaksi nepomohou. Byl to pan Božetěch
Vaca.
Když jsem kdysi přišla po mém nastěhování na obecní úřad,
tenkrát byl ještě starostou pan Vladimír Kamínek, tak mě začal přemlouvat: Víš, onemocněl pan Miloš Kovář (dělal tehdy

Při psaní se snažím dívat se na věci i situace co nejvíce objektivně. Ne každý může s mými zápisy souhlasit. Vždy záleží na
úhlu pohledu. Přesto je mojí snahou zapisovat události v naší
obci, popřípadě v naší vlasti tak, abych budoucím generacím
zprostředkovala obraz minulého života. Na základě toho dokumentovat snahy, úspěchy či neúspěchy, aby čtenář poznal,
jak se vyvíjel a probíhal život v naší obci a celé společnosti.
Zdroj: „Historie obce Střeň“ - autor Milan Jahoda
- Jiřina Sedláčková, Dagmar Holániková -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Vážení spoluobčané,
zavření škol je konečně za námi a my jsme se po dlouhé
době opět mohli sejít. Myslím si, že se nám všem ulevilo, že
už to máme za sebou. Děti znovu usedly do školních lavic,
setkaly se se svými kamarády i paní učitelkami. Po prvním
týdnu ve škole můžeme konstatovat, že jsme na všechny děti
pyšní. Domácí výuku zvládly výborně a bez větších výkyvů
a nerovností. Po celou dobu se učily podle pokynů učitelek
samy (s Vaší pomocí). I když jsme byly všechny připravené
alespoň prostřednictvím sociálních sítí jim ve všem pomoci
a poradit, většina z nich tuto možnost ani nevyužila. Nebylo
naším záměrem určovat dětem povinně hodiny, které stráví
online připojením na internet. Jednak to bylo z důvodu nestejných domácích podmínek a také proto, že ne všem dětem
a rodičům tento způsob výuky vyhovuje. Vsadili jsme spíše na
individuální potřeby dětí i rodin. A děti byly úžasné. Učivo
zvládly s grácií a přehledem. Přesto si přejeme, aby se tato
situace už nikdy neopakovala. Nyní se děti učí podle upraveného rozvrhu, pomalu dokončují učivo naplánované na tento
školní rok. Konečně nám ministerstvo dovolilo chodit i mimo
prostory školy a my se tak částečně můžeme s dětmi učit venku. Počasí nám přeje. Obec nám vysekala posezení na kraji
lesa za hrázkou a hezké prostředí je i za kulturním domem.
Tělesná výchova sice není povolena, ale v přírodě můžeme
dělat i jiné činnosti než sporty. Jsme moc rádi.
Otevření školy předcházela řada opatření, která jsme museli
zavést. Především to byla důkladná dezinfekce celých prostor,
obsazení tříd a personálu, jiná organizace chodu školy. Snažili
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jsme se co nejvíce řídit pokyny vydanými ministerstvem školství, zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí. Jistě neuniklo Vaší pozornosti, že mateřská škola má nyní oddělený provizorní vchod, že rodiče nevstupují do vnitřních prostor školy,
že se děti pohybují v uzavřených skupinách, které se navzájem nemíchají, při vstupu do školy je každému změřena tělesná teplota. Snažíme se však chránit zdraví všech dětí a opatření operativně přizpůsobujeme průběžným zjištěním. Mohu
Vás ujistit, že ani pro nás tato opatření nejsou příjemná
a komplikují nám život. Ale v tomto režimu teď funguje
téměř celá společnost. Při vstupu do úřední budovy nám také
automaticky změří teplotu, musíme se v ní pohybovat
v rouškách a poohlížíme se, kde je umístěná dezinfekce. Postupem času ale budou i tato opatření zrušena a všem se nám
uleví. Není jistě možné, aby ministerstvo školství dávalo poky-
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ny zvlášť pro školy ve městech a zvlášť pro školy v obcích.
Proto nám někdy opatření mohou připadat nelogická, zbytečná a omezující. Věřím však, že do konce školního roku to nějak zvládneme a v září už se vrátíme k běžnému provozu.

papír odevzdávat ve škole. Jen s jednou výjimkou. Sběrné
suroviny již nechtějí odebírat smíšený starý papír. Prosíme
tedy, aby sběr, který nám dáváte, byl bez kartonů a krabic. Ty
můžete vyhazovat do modrých kontejnerů vedle obchodu
paní Tománkové. Navázali jsme spolupráci s firmou, která od
nás papír bude odebírat, ale nesmí být směsný. Doufáme, že
to pochopíte a budete nám stále nakloněni.

Jistě neuniklo Vaší pozornosti, že za poměrně krátkou dobu
se u nás vystřídali již tři kuchaři. V první fázi pro naše obyvatele vařil pan kuchař Šembera z Nákla. Po otevření restaurací
však musel nastoupit do své práce a jeho místo zaujal pan
Sirůček. I ten však musel záhy odejít a my jsme se znovu potýkali s problémem, kdo pro naši školu bude vařit a zajišťovat
chod kuchyně. Za normálních okolností je téměř nemožné
sehnat kuchaře nebo kuchařku do školní jídelny. Práce není
zrovna nejlehčí a honorována je na úplně jiné úrovni než stejné služby v pohostinství. Byli jsme nesmírně rádi, že nám přišel na pomoc pan Minka. Neumím si představit, že by se školní kuchyně zavřela a děti by si musely nosit jídlo z domova.
Moc děkujeme.
Po krátké době musela odejít na ošetřovné paní učitelka ze
školky. Dočasně jsme tedy museli přeorganizovat práci pedagogů a tiše doufáme, že to byla poslední nepříjemná záležitost. Složení tříd a pedagogů je již stabilní a doufám, že
k žádným neplánovaným událostem již do konce roku nedojde.
Mé poděkování patří také našemu technickému personálu,
bez kterého by naše škola nemohla fungovat. Přichází brzy
ráno a připravují školu na další den, pomáhají všude, kde je
třeba, dochází do školy i o víkendu.
Minulý týden nám odvezli starý papír, který jste nám dávali
do kontejneru na dvoře. V současné době je opět možné starý
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Poslední informace, kterou bych Vám potřebovala sdělit, se
týká obědů pro cizí strávníky. Školní jídelna pro Vás bude vařit
jídla do 30. 6. 2020 a pak až od 24. 8. 2020. V době prázdnin
bude kuchyně uzavřena. Od srpna už nebude fungovat rozvážka obědů obecním úřadem. Pro obědy si bude každý strávník docházet sám a budou mu vydávány každý všední den
od 10.45 do 11 hodin. Cena obědů se pravděpodobně mírně
zvýší vzhledem k současnému vývoji cen potravin.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát hezké léto, příjemnou dovolenou a tisíc důvodů k radosti.
- Miloslava Ťoupalíková -
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MUDr. ANDREA ADAMCOVÁ
Vážení pacienti,
dovolte mi, abych vám všem poděkovala za to, jaký jste
měli zodpovědný přístup v době nejhorší koronavirové epidemie nejen k nám, ale i k ostatním pacientům, sousedům, rodině. Naštěstí proběhla elektronizace zdravotnictví (e-recept,
e-neschopenka, emaily, sms) dříve, než virus udeřil, tedy
jsme spoustu vašich požadavků mohli řešit takzvaně „na dálku“. Na druhé straně to bylo dobré pro ty, kteří ještě neuměli
zacházet s elektronickým receptem zaslaným na mobilní telefon , a tímto se to naučili, nebo využili služby, že jim recepty
byly dovezeny z lékárny až domů. Tyto služby můžete využívat stále.
Byla bych ráda, abyste v této ohleduplnosti pokračovali
i nadále. Tedy i po zákazu povinného nošení roušek si nasadili
roušku ve chvíli, kdy budete trpět jakýmkoliv akutním infektem dýchacích cest a budete se vyskytovat v prostorách
s větším množstvím lidí... čekárny, obchody, pošta, práce
apod. Jistě nám mohou být za vzor třeba obyvatelé Taiwanu.

zaznamenali jakousi imunitní výhodu u pacientů, kteří byli
naočkováni proti chřipce a tuberkulóze. Tedy opravdu nenechte vše náhodě a přijďte se naočkovat. Vakcíny Prevenar
13 máme dostupné v ordinaci, můžete se naočkovat kdykoliv
v průběhu roku. Očkování proti chřipce zahájíme v září. Abyste se mohli očkovat, musíte být zdraví, bez akutního infektu.
Vzhledem k hygienickým opatřením jsme upravili ordinační
hodiny. Nový rozpis najdete níže.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří pro nás hlasovali v soutěži o ordinaci roku 2019. Díky vám jsme se umístili na
prvním místě v Olomouckém kraji a na druhém místě mezi
praktiky v celé ČR! Jsem ráda, že splňujeme kritéria moderní
ordinace a velmi si vážím vaší důvěry.
- Andrea Adamcová -

Možná jste si všimli poznatku, že mnohá úmrtí nezpůsobil
samotný koronavirus, ale většinou nasedající bakteriální !!!
infekce. Proto tedy apeluji na všechny pacienty starší 65 let,
aby se nechali naočkovat vakcínou Prevenar 13, která chrání
proti nejčastějšímu původci zápalu plic u starších pacientů
a tím jsou pneumokoky. Vakcína i její aplikace je od 65 let
hrazená ze zdravotního pojištění. Samozřejmě se touto vakcínou mohou přeočkovat i pacienti mladší 65 let, ale v tomto
případě si vakcínu i její aplikaci plně hradí. Stejně tak jste
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NAŠE OBEC SE ÚČASTNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ
V letošním roce se naše obec zapojila jako partner do dvou
projektů Evropského sociálního fondu. V obou případech jde
o projekty ve spolupráci se Sdružením EDUKOL z Olomouce,
které nám nabídlo možnost účasti.
Od počátku tohoto roku se společně s dalšími jedenácti
obcemi tzv. Olomoucké aglomerace účastníme jako partner
projektu s názvem „Startovací centrum Olomouce“, od konce
ledna pak jako jeden z šesti partnerů projektu s názvem
„Podpora zaměstnanosti na Litovelsku“, který je realizován
také prostřednictvím Místní akční skupiny Moravská cesta.
Oba projekty se zaměřují na pomoc osobám, které uvažují
o změně povolání nebo jsou bez práce, osobám se zájmem
o rekvalifikační kurzy či osobám se zájmem o zahájení vlastní
podnikatelské činnosti. Naše obec také může díky finančním
dotacím v celkové výši 1 029 924,-Kč zřídit nové pracovní po-

8

zice a zaměstnat až na 22 měsíců občany, kteří nám pomohou
například s administrativou nebo údržbou veřejných prostor
a zeleně. Účast v projektech také umožňuje, aby naši občané
mohli bezplatně absolvovat zvolený rekvalifikační kurz nebo
poradenství spojené s hledáním zaměstnání či jejich nového
uplatnění. Nemusí se přitom jednat pouze o osoby nezaměstnané. Podporu mohou využít i lidé, kteří uvažují o změně současného zaměstnání nebo například živnostníci, kteří potřebují získat poznatky pro zlepšení jejich podnikání v oblasti
podnikatelského záměru, marketingu, daní, práva, ekonomie
atp.
Pokud budete mít zájem o účast v projektech, můžete se
obrátit na vedení obce nebo přímo na zástupce Sdružení Edukol paní Mgr. Evu Masnou (tel. 777 839 177, eva@edukol.cz)
- Eva Masná -
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CHARITA V LITOVLI INFORMUJE
Šíření koronaviru zasáhlo celou společnost ve velkém měřítku. Česká republika je srdcem Evropy a bohužel ani nám se
tato pandemie nevyhnula. Určitě si každý z nás vzpomene na
ten den, kdy jsme se probudili do uzavřené oblasti a nikdo
nevěděl, co se děje a co bude dál. Mnoho pracovníků se nedostalo do zaměstnání, uzavřely se některé obchody i služby.
I tohle omezení se bohužel dotknulo pracovníků Charity.
Z počtu asi dvacet stálých pracovníků poskytujících Charitní
služby nás zde zůstalo pouze šest. Pracovnice, které se nedostaly do práce z důvodu uzavření oblasti Litovle, poskytovaly
služby v okolních neuzavřených obcích. Na tuhle situaci jsme
museli aktivně reagovat, svolali jsme dobrovolníky a zahájili
krizový plán.
Začali jsme poskytovat nákupy pro seniory, nemohoucí osoby a osoby v karanténě. Komunikovali jsme s doktory a vyzvedávali léky, rozdávali roušky a desinfekce. Řešili jsme kri-

zové situace osob, které karanténní opatření zasáhla. Bez
všech dobrovolníků, bychom tohle všechno tak dobře nezvládli. Patří jim naše obrovské DÍKY! Rozhodli se totiž dobrovolně pomáhat a vystavit se riziku, aniž by dali přednost
svému vlastnímu pohodlí. Také bychom chtěli poděkovat
všem dárcům. Nesmírně si vážíme toho, že jste nám pomohli.
A na závěr se pochlubíme několika čísly! Nákupy jsme poskytovali po dobu 38 dní. Celkem jsme jich společně
s dobrovolníky roznesli 208 v celkové hodnotě kolem 70. 000
korun. Rozdali jsme tisíce roušek a rozlili několik set litrů desinfekce.
Doufáme, že nás v budoucnu nic podobného již nepotká
a pokud ano, nezapomeňte, že Charita je tady stále pro Vás,
připravená nabídnout Vám pomocnou ruku za jakékoliv situace.
- Kateřina Kargerová -

PLÁN OBECNÍCH AKCÍ
20. června
31. července
14. srpna
28. srpna
1. září

- Volejbalový turnaj
- Letní kino
- Letní kino
- Letní kino
- Zahájení školního roku

19. září
27. října
27. října
5. prosince

- Střeňské vinobraní
- ZŠ dlabání dýní + lampionový průvod
- Položení kytice k pomníku u kapličky
- Rozsvícení vánočního stromu

Stále může docházet ke změnám termínů plánovaných akcí. Aktuální informace naleznete na webových stránkách obce.
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
AMAZONKA ARISTOKRATKA
BAGETA BALETKA BARIÉRA
BITVA BRONZ CELEBRITA CIFERNÍK DÁVKA DEKORACE
DIETA DISKOTÉKA DOPAD
HAZARD HŘEBÍK KABINA KAMARÁDKA KANCELÁŘ KAPACITA KRČMA KŘTINY LASER
MAŠINA MODLITBA NANUK
NETEŘ PÁNEV PODKLAD POHÁDKA PRÉMIE PROSBA PŘÍKLAD REVÍR ŘÍČKA SKLAD
SONDA SOPKA SRŠEŇ ŠLAPKA TAJENKA TRAKTOR TŘÍDA

…tajenka… symbolizuje okolní krajinu i známého světce.
V letošním roce uplynulo dvacet let od chvíle, kdy obec
Střeň začal reprezentovat jedinečný…tajenka…. Jeho jednotlivé části přitom pojí lokální i církevní motiv.
Návrh …tajenka… v roce 2000 zhotovil proslulý heraldik Jiří
Louda. Použil prvky obsažené v obecní pečeti z roku 1706
s autentickým textem „PECZET VBCE DIEDINI TRZENE 1706“.
Pozadí …tajenka… vyplňuje list zelené barvy, na kterém se
nachází stříbrný rak. Krunýř mu zdobí červený středový kříž.
Zelený list znázorňuje rozsáhlé lesy, jež naši obec obklopují.
Rak zastupuje vodní říši v blízké řece Moravě a oblasti Pomoraví, červený heroldský kříž na těle vzácného živočicha zase
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představuje standardu svatého Jiří – patrona vojáků, skautů
i římskokatolické farnosti v Nákle. Právě do jejího území Střeň
historicky spadá.
…tajenka… schválil Parlament České republiky. Slavnostní
dekret předal předseda Poslanecké sněmovny tehdejšímu
starostovi Vladimíru Kamínkovi 28. února 2000. Slavnostní
uvedení praporu a …tajenka… coby symbolu naší obce se
uskutečnilo v sále kulturního domu za hojné účasti občanů
a pozvaných hostů 9. dubna 2000, kde starosta obce slavnostně odhalil střeňský prapor jako budoucí trvalý „Znak obce
Střeň“.
Zdroj: Historie obce Střeně
- Dagmar Holániková -
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OMALOVÁNKY PRO DĚTI

Zdroj: www.kamaradske-hry.cz
- Petr Němeček -

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 dva 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

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 13. srpna 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, Andrea Adamcová, Eva Masná, Kateřina
Kargerová, Petr Němeček
Redakční rada: Petr Němeček, Vladimír Kamínek, 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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