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Vychází jednou za dva měsíce.

ŽIJEME V DOBĚ ZMĚN
Poslední dobou žijeme v době velkých změn. Ty můžeme považovat zároveň
jako ohrožení, nebo také jako příležitost. Každý ať si vybere. Jak se říká, pravda je
někde mezi. Záleží na tom, jakýma očima se člověk na věci dívá a co chce vidět.
Ve špatné či euforické náladě se nedá střízlivě hodnotit. Z vlastní zkušenosti bych
chtěl Střeňáky pochválit za to, že se ve vztahu ke koronaviru chovají odpovědně
a zároveň nešíří paniku. Myslím si, že na dědině pořád ještě funguje zdravý selský
rozum. Alespoň někde (viz zákaz zpívání ☺).
Ač se poslední dobou celá řada akcí
kvůli epidemiologickým opatřením ruší,
některé menší se povedlo uspořádat.
O to víc děkuji všem, kteří pomohli při
jejich úspěšné organizaci.
Jedním z příkladů je setkání na vinici,
kde jsme společně sklidili první opravdovou úrodu odrůdy Solaris. Ta nám
sice letos vlivem nevhodného počasí
špatně dozrávala, ale na burčák to stačilo. Celkem jsme ho vyrobili z obecní
úrody cca 30 litrů a kdo si stihl zakoupit,
ten nelitoval. Opravdu se povedl ☺. Rok
2020 se však mezi úspěšné vinařské
roky nejspíš nezapíše. Příliš mnoho vody
a málo sluníčka vytvářejí podmínky pro
plísně a také špatné ujímání nových
sazenic. Na jaře příštího roku nás tak
čeká výrazné dosazování zejména v nově založené části vinice. Doufejme, že
ten příští rok bude nejen na víno příznivější.

Další poděkování míří všem, kteří podpořili akci Ukliďme Střeň a okolí
(celorepublikový projekt Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2020). V sobotu 3. října
2020 se v 9 hod. před Obecním úřadem
setkalo více jak 40 dobře naladěných dobrovolníků. Celkem byly připraveny čtyři trasy vedoucí převážně podél cest. Dobrovolníkům se letos povedlo uklidit více jak 20 pytlů odpadků. Sesbíraný odpad byl následně
svezen obecními pracovníky do areálu
za kulturní dům, kde byl vytříděn a předán k recyklaci. Počasí nám letos přálo
a v závěru jsme si užili tradiční opékání
špekáčků i malou tombolu. Pochvala
míří i k těm, kterým změna termínu kolidovala s jinou akcí a i přesto si našli čas
a individuálním úklidem pomohli přírodě. Děkujeme také sponzorům, kteří
zajistili ochranné pracovní prostředky,
pytle a dárky do tomboly - projekt
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Z hlediska investic v obci bude tento
podzim bohatý a tak se krátce pokusím
shrnout, co nás čeká. Aktuálně probíhá
za kulturním domem rekonstrukce asfaltového hřiště a přilehlých ploch. Za antukovým kurtem se staví workoutové
hřiště a lanová dráha pro děti. Vysoutěžená cena za výše uvedené činí
2 242 985,08 Kč včetně DPH. Uvedené
stavby budou spolufinancovány z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
a také z dotace od Olomouckého kraje.
Na podzim zahájíme po dlouhých čekáních na projektovou dokumentaci a stavební povolení i příjezdovou cestu do
stavební zóny. Akce je spolufinancována
z dotačních prostředků Olomouckého
kraje a do konce listopadu musíme mít
hotovo. Je nešťastné, že se nám dvě
prostorově blízké stavební akce termínově potkaly, ale je to otázka příležitosti.
Pokud bychom nevyužili tuto šanci, už
by nemusela přijít. Bude to tedy znamenat výrazné omezení přístupu do stavební zóny a také znepřístupnění dětského
hřiště a antukového kurtu, ale na jaře už
si na to ani nevzpomeneme. Prostory
budou upravené, přibydou nové herní
prvky a pro občany i návštěvníky areálu
bude vše mnohem příjemnější.
Za zmínku stojí také přiznaná dotace
na projekt Zkvalitnění vybavení obecní
knihovny ve Střeni v rámci Programu na
podporu pořízení drobného majetku
v oblasti kultury v Olomouckém kraji
v roce 2020. Na již realizovanou výměnu
nábytku, pořízení bytového textilu
a koberce obdržíme od Olomouckého
kraje 100% dotaci ve výši 34 100,-Kč. Za
což samozřejmě děkujeme.
- Jiří Nevima, starosta -
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Ukliďme Česko, Správa silnic Olomouckého kraje, Lesy ČR,
Správa železnic, Pavel Absolon, Dagmar Nevimová. Tak snad
zase na jaře…
Z plánovaných akcí nás čeká ještě charitativní sbírka šatstva
a dalších potřebných věcí a to v termínu 17. října od 9 do 10
hod. Za organizaci děkuji našemu sociálnímu výboru. Ostatní
setkání jako lampionový průvod obcí, výsadba stromů
s CHKO, či rozsvícení vánočního stromu budou závislé od
aktuálních epidemiologických opatření.

Na závěr si dovolím krátkou osobní poznámku k médiím.
Míra přeinformovanosti z hromadných sdělovacích prostředků podle mého názoru dosahuje vrcholu a každý z nás má
možnost alespoň na chvíli vypnout rádio, televizi či internet.
Takže je to i na nás, jak moc se necháme stresovat.
Jménem obce Vám přeji pokud možno hezký podzim a také
vlastní úsudek o tom, co se kolem nás děje.
- Jiří Nevima, starosta -

KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2020
Aktuální epidemiologická opatření nám nedovolila potkat
se fyzicky na tradičním vyhodnocení obecní soutěže Krásnější Střeň. A tak vše proběhlo komorně a takřka bezkontaktně,
což je příznačné pro tuto zvláštní dobu. Ale dost stěžování.

Celkové vyhodnocení
Čechákovi č. p. 41

Tiší č. p. 191

Devátý ročník měla po organizační stránce na starost poprvé jedna hodnotitelka - Kristýna Večeřová. Nebyl to původní
záměr, ale nějak to vyplynulo ze situace. Bylo to pro ní velmi
náročné a za odvedenou práci jí jménem Obce Střeň moc
děkuji. Hodnocení proběhlo od května do září a nakonec
bylo rozdáno celkem 30 ocenění (kategorie: Truhlíky a okna,
Předzahrádky a Obecní truhlíky). V rámci určení jednotlivých
pořadí jsme vyhlásili jen první místa, ostatní ocenění jsou
seřazena podle abecedy. Snahou bylo ocenit zejména ty zahradníky, na které se v minulých letech nedostalo.

Červínkovi č. p. 78

Uvízlovi č. p. 120

Frankovi č. p. 185

Weiserovi č. p. 194

Gargelovi č. p. 176

Žatkovi č. p. 2 (1. místo)

Havlíčkovi č. p. 115

Předzahrádky

Koutňákovi č. p. 66

Hanákovi č. p. 31

Kučerovi č. p. 150

Kubíčkovi č. p. 190 (1. místo)

Kuxovi č. p. 183

Nedoluhovi č. p. 123

Marušákovi č. p. 88

Němečkovi č. p. 28

Navrátilovi č. p. 5

Sáblíková č. p. 168

Nejedlí č. p. 24

Sedláčkovi č. p. 18

Pinkavovi č. p. 48

Staroštíkovi č. p. 3

Přidalovi č. p. 133

Obecní truhlíky

Rotterovi č. p. 119

Obšilovi č. p. 30 (1. místo)

Schollerovi č. p. 64

Štáblovi č. p. 97

Šebestovi č. p. 130

Večeřovi č. p. 94

Děkujeme všem občanům, kteří pomáhají zkrášlovat obec
květinovou výzdobou a těšíme se na další ročník soutěže
spojený s novými nápady. Zároveň děkujeme obecním zahradnici Ireně Drozdové a dalším zaměstnancům obce za
krásnou výzdobu obecních prostor v průběhu roku 2020.
Děkujeme také zaměstnancům školy, kteří vytvořili krásnou
květinovou výzdobu budovy. Další poděkování míří ke Zdeně
a Michalovi Bursovým za péči o obecní vinici.
Zahrádkářům zdar a těšte se na jubilejní desátý ročník.
- Jiří Nevima, starosta -
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Truhlíky a okna
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VÝSLEDKY VOLEB V OBCI STŘEŇ
Krajské volby 2020 v obci Střeň

Senátní volby 2020 v obci Střeň (1. kolo)

Pořadí

Strana (koalice)

počet
hlasů

1. - 2.

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

58

27,5

1. - 2.

ANO 2011

58

27,5

3.

Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09,
Strana zelených, ProOlomouc)

38

18

4. - 6.

Svoboda a př. demokracie (SPD)

12

4. - 6.

ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje

4. - 6.

%

Pořadí

Kandidát

počet
hlasů

%

1.

Marek Ošťádal

103

55,4

2.

Radek Vincour

25

13,4

3.

Jan Zahradníček

23

12,4

5,7

4.

František John

14

7,5

12

5,7

5.

Stanislav Kaláb

11

5,9

Komunistická strana Čech a Moravy

12

5,7

6.

Jaroslav Vomáčka

10

5,4

7.

Občanská demokratická strana

9

4,3

7.

Antonín Baudyš

0

0

8.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

7

3,3

9.

Trikolóra hnutí občanů

3

1,4

10.

Moravané

2

1,0

Dělnická strana sociální spravedlnosti

0

0

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

0

0

Soukromníci a ODA

0

0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a
Slezska)

0

0

ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty

0

0

Senátní volby 2020 v obci Střeň (2. kolo)
počet
Pořadí
Kandidát
%
hlasů
1.

Marek Ošťádal

112

75,16

2.

Jan Zahradníček

37

24,83

Volební účast - 30,6 %

Volební účast: 45,38 %

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č.3/2020

Celkové navýšení ceny akce Střeň – TVRD tak nemůže překročit částku 1 677 000,- Kč bez DPH.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 500 000,- Kč a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Výstavba veřejné infrastruktury, osvětlení a vegetační úpravy Střeň v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 - dotační titul
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace k akci Oprava střešního pláště a dobudování klubovny se zázemím v KD,
č. p. 19.

2. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
přijetí
dotace
od Olomouckého kraje ve výši 8 600,- Kč a uzavření
smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Střeň v rámci dotačního titulu
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 v Programu na podporu JSDH 2020. Předmětem dotace je pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím.

6. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o partnerství k projektu
Podpora zaměstnanosti na Litovelsku se Sdružením EDUKOL, z. s..

3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2019 na akci Střeň –
TVRD za následujících podmínek:
A) navýšení ceny akce Střeň - TVRD (bilance víceprací
a méněprací) nepřesáhne 970 000,- Kč bez DPH,
B) cena za realizaci příjezdové komunikace nepřesáhne
707 000,- Kč bez DPH.
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5. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o nájmu s Amimed s. r. o., kterým se snižuje roční nájemné z původních 3 000,- Kč na 1000,- Kč. Důvodem je snížení
doby užívání předmětných prostor.

7. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje zařazení území obce
Střeň do územní působnosti MAS Moravská cesta na programové období 2021 – 2027.
Zasedání č.4/2020
1. A) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Střeň č. 1/2020 o poplatku za komunální odpad.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru plátci
poplatku za komunální odpad a to za nevyužité svozy
z předchozího kalendářního roku v základní sazbě a to
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v následující výši:
- 35,- Kč za jeden nevyužitý svoz 120 litrové nádoby,
- 55,- Kč za jeden nevyužitý svoz 240 litrové nádoby.
Darovací smlouva může být uzavřena jen na základě žádosti plátce poplatku za komunální odpad, která bude podána od 1. 1. do 31. 3. daného kalendářního roku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schvalováním výše uvedených žádostí a podpisem darovacích smluv.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
164/3, 164/25, 164/26, 164/27, 164/28, 164/29 vše v k. ú.
Střeň a to za cenu dle znaleckého posudku: 2 634,- Kč/m2
bez DPH.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy Střeň, okres Olomouc, příspěvkové
organizace o částku 500 000,- Kč s účelovým použitím na
realizaci projektu Technologie pro školní jídelnu Střeň
z důvodu předfinancování akce. Nevyužité finanční prostředky a celková výše přiznané dotace budou ze strany
Základní školy a Mateřské školy Střeň, okres Olomouc, příspěvkové organizace vráceny Obci Střeň a to nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení dotace.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 400 000,- Kč a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Rekonstrukce víceúčelového
hřiště v obci Střeň v rámci Programu na podporu výstavby
a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého
kraje 2020.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu obcí o změně obecní
hranice mezi obcemi Střeň a Pňovice.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo k veřejné
zakázce Vybudování workoutového hřiště a lanové dráhy
v obci Střeň s firmou Clean4you s.r.o. v hodnotě 705 187,Kč včetně DPH.
7. Obec Střeň souhlasí s převodem dětského hřiště umístěného v prostoru za kulturním domem ve Střeni, které bylo
zbudováno v roce 2013 za podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v programu Evropa investuje do venkovských oblastí v celkové hodnotě 374.689,Kč (dotace činila 247.294,- Kč) do svého majetku. Hřiště
bylo dosud evidováno v majetku Základní a Mateřské školy
Střeň, příspěvkové organizace. Obec Střeň majetek bezúplatně přijímá a převádí do svého majetku ke dni 1. 7.
2020.
Zasedání č.5/2020
1. A) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru
č. 0633021119 s Českou spořitelnou, a.s. s možností čerpání úvěru až do výše 4 800 000,- Kč s úrokovou sazbou 1měsíční PRIBOR + 0,64 %.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání úvěru v okamžiku,
kdy dojde k finančnímu plnění smluvně ošetřených investičních akcí schválených v rozpočtu obce na rok 2020 a na
které byla přiznána dotace KÚOK případně MMR či jiným
poskytovatelem a jejich financování bylo rozpočtově kryto
z výnosů prodeje stavebních pozemků. ZO předává kompetenci starostovi k zajištění finančního krytí úvěrem a k tomu vázaných rozpočtových opatření u těchto akcí:

Střeň
- Vybudování workoutového hřiště a lanové dráhy v obci
Střeň
- Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střeň
- Projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ
- Projektová dokumentace na rekonstrukci KD
2. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
164/3, 164/25, 164/26, 164/27, 164/28, 164/29 vše v k. ú.
Střeň a to za cenu dle znaleckého posudku: 2 000,- Kč/m2
bez DPH.
3. A) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střeň.
Vítězem se stala firma SUEZ CZ a.s. s cenou 1 270 907,50 Kč
(1 537 798,08 Kč včetně DPH).
B) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na
akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střeň
s firmou SUEZ CZ a.s. v hodnotě 1 270 907,50 Kč (1 537
798,08 Kč včetně DPH).
4. A) Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na dodávku rostlinného materiálu, pomocného materiálu pro výsadby dřevin a technologie pro zálivku dřevin s firmou LT
EkoLesServis s.r.o. v hodnotě 70 000,- Kč.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování odborného posudku pro realizaci výsadby, na zajištění
odborného dozoru při realizaci výsadby dřevin a následné
péči o realizované výsadby a na zajištění povinné publicity
s Ing. Liborem Tandlerem v hodnotě 50 500,- Kč.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo o dodávce
kamerového systému s firmou WELLNET.cz s.r.o. v hodnotě
127 619,- Kč včetně DPH.
6. A) Zastupitelstvo obce ruší bod 1A a 1B z usnesení zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 1 – 2019. V uvedených
usneseních se původně schvaluje pořízení Změny č. 1
Územního plánu Střeň formou prověření ve zprávě o uplatňování územního plánu a pověřuje starostu obce jako určeného zastupitele spolupracujícího při pořízení Změny č. 1
Územního plánu Střeň.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení územního plánu
Střeň dle § 6 odst. 2 a 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění.
C) Zastupitelstvo obce schvaluje určeného zastupitele starostu obce Jiřího Nevimu dle § 47 odst. 1 stavebního zákona č 183/2006 Sb. v platném znění.
D) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s pořizovatelkou Ing. arch. Jarmilou Filipovou splňující
kvalifikační požadavky dle § 24.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 34 100,- Kč a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Zkvalitnění vybavení obecní knihovny ve Střeni v rámci Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce
2020.
- Obecní úřad -

- Výstavba veřejné infrastruktury, VO a vegetační úpravy
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OBECNÍ KNIHOVNA
Počet knihoven v ČR je opravdu veliký. Jsme knihovnická
velmoc. Hustá síť českých knihoven vznikla díky knihovnickému zákonu z roku 1919, který nařizoval jejich zřízení v každé
obci. Zákon podepsaný prezidentem T.G. Masarykem, ministerským předsedou Vlastimilem Tusarem, ministrem vnitra
Antonínem Švehlou a ministrem školství a národní osvěty
Gustavem Habrmanem.

ho kraje, byla započata a letos úspěšně dokončena celková
rekonstrukce, modernizace a elektronizace knihovny.

I naše obec nebyla výjimkou. V roce 1881 byla postavena
škola jako jednotřídka a v roce 1910 rozšířena na dvojtřídní.
V roce postavení školy byl založen Čtenářský spolek nahrazený v roce 1906 místním odborem Národní jednoty pro východní Moravu. První naše knihovna byla umístěna v budově
školy. Po dostavbě kulturního domu se přemístila do jeho
prostor.

• odpovědná knihovnice: p. Eva Sanislová,
tel. 723 715 082, knihovna@stren.cz

Podle dostupných informací z našich obecních kronik byla
v roce 1948 ustanovena Knihovní rada, ve které působili:
Procházka Ladislav, Tomášek Miloslav, Frebort Oldřich, Surma Vojtěch.
Jako knihovník byl pověřen Ladislav Procházka z domu
č. p. 95. Ke změně došlo v roce 1976, kdy po jeho úmrtí převzala tuto funkci Jarmila Velflová. Dne 1. 10. 1981 se novou
obecní knihovnicí stala Miluše Pluskalová. V té době byla
knihovna přístupná jedenkrát týdně ve čtvrtek od 16 do 18
hodin. V roce 1981 bylo registrováno 79 členů a 2 915 výpůjček. Další knihovnicí v pořadí se od srpna 1983 stala Stanislava Vyroubalová roz. Hladišová. Knihovnictví převzala po Miluši Pluskalové, která nastoupila do zaměstnání na směny. Proto její práce byla nepravidelná a zájem půjčovatelů upadl. Po
výměně knihovnice se situace zlepšila. Prostory byly vybaveny novým nábytkem. Od srpna do konce roku 1983 bylo vypůjčeno celkem 1 027 knih, počet čtenářů 79, z toho do
14 let 44, od 15 do 19 let 12 a dospělých 23. Počet čtenářských návštěv 444.

Knihovna se nachází v 1. patře budovy kulturního domu ve
Střeni. Kromě vlastního fondu nabízí i výměnný fond
z knihovny v Litovli. K dispozici je také přístup k internetu,
možnost tisku, kopírování a skenování do formátu A4.
• půjčovní doba: každé pondělí 15.00 - 17.00 hod.

• poplatky (roční): senioři nad 70 let - 10,- Kč,
děti (do 15 let) - 20,- Kč, dospělí - 30,- Kč
OTÁZKY PRO EVU SANISLOVOU
Jak ses dostala k práci knihovnice?
Asi dvanáct let jsem byla zaměstnaná jako knihařka, kde
jsem pracovala na konečné úpravě knih jako kompletářka
a vazačka. Tato práce byla zajímavá, členitá a moc mě bavila.
Měla jsem ke knihám vždycky blízko, a když mě před devíti
lety oslovil tehdejší starosta Vladimír Kamínek, ráda jsem se
práce obecní knihovnice ujala.

Kolik čtenářů v současné době knihovnu navštěvuje a jaká
skupina je mezi čtenáři nejčastěji zastoupena?
Ke změně došlo opět v osobě naší knihovnice v roce 1984,
kdy Stanislava Vyroubalová nastoupila do směnného zaměstnání a funkce se vzdala. Na její místo byla od září 1984 přijata
Jaruška Machová. Od roku 1990 se ujala postu knihovnice
Zdenka Hladišová, kterou vystřídala dne 3. 8. 2009 její vnučka
Zdena Bursová roz. Vyroubalová a naší knihovnicí byla do
30. 6. 2011. Po prázdninách téhož roku převzala funkci místní knihovnice Eva Sanislová, která se o naši knihovnu stará
doposud. V loňském roce, za významné podpory Olomoucké-
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Letos eviduji přibližně 20 stálých čtenářů, z toho 4 děti do
15 let. V loňském roce pravidelně naši knihovnu navštěvovalo
24 čtenářů a v roce 2018 to bylo i s dětmi 29 čtenářů. Musím
se přiznat, že ten klesající zájem našich občanů mi není lhostejný. Doufám, že úpravy, které zde proběhly, přilákají nové
zájemce. Jednou týdně nyní přibližně dochází v průměru
6 návštěvníků.
O jaké knihy je největší zájem?
Nejvíce se půjčují určitě detektivky, na druhou příčku bych
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zařadila beletrii a pak je to povinná četba pro žáky a studenty. Čtenáři si mají možnost zapůjčit neomezený počet knih,
většinou to bývá do deseti kusů. Zatím je vždy všechny a včas
vrátili, za což je musím pochválit.
Jak a podle čeho vybíráš nové knihy do knihovny?
Knihy si sama nevybírám. Knihy se obměňují díky výměnnému fondu z Městské knihovny v Litovli. Pravidelně ve dvou až
tříměsíčních intervalech přijíždí paní knihovnice, která po
dohodě přiváží nové a naopak odváží knihy, které byly u nás
už delší dobu. Z kapacitních důvodů nelze v naší knihovně
knihy dlouho hromadit. Ale samozřejmě podle zájmu návštěvníků si vedu seznam požadovaných titulů, který pak
litovelské knihovnici předám. Jedná se hlavně o povinnou
četbu. Díky nové elektronizaci knihovny, která před nedávnem proběhla, bude vše, co se týče výměny a půjčování,
snadnější a přehlednější.
Prozradíš nám, kdo je autorem moc povedených malůvek
na stěnách?
Není to autor, ale hned dvě autorky Střeňačky – paní Zuzana Minková a paní Zuzana Franková, obě zaměstnankyně

naší školy.
Co bys osobně naší obecní knihovně popřála?
Přeji jí hodně nadšených, spokojených a slušných čtenářů
všech věkových kategorií, kteří se budou v nových prostorách
dobře cítit. Aby byla místem, kde se mají čtenáři možnost
potkat, poklábosit a každou knihu si vlastnoručně prohlédnout, což u e-knihy nelze. Také se mi líbí nápad propojit školu
a knihovnu, který se už daří realizovat. A až bude dokončena
a vybavena malá knihovnická kuchyňka, tak se naskytnou
určitě další nové možnosti využití těchto prostor.
Je tu podzim a po mnoha slunečných dnech bude přibývat
těch pošmourných. Večery budou stále delší a k tomu všemu kolem nás média plná špatných a odstrašujících zpráv.
V takovém čase bývá příjemnější zůstat doma v teple třeba
s pěknou knihou.
Děkuji za rozhovor a smysluplnou práci knihovnice – prostředníka mezi lidmi a knihami.
Zdroj: Kronika obce Střeň 1930 - 1981 a 1982 - 1993. Kronikáři: Karel Lýsek a Božetěch Vaca
- Eva Sanislová a Dagmar Holániková -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Co se děje ve škole?
1. září jsme zahájili další školní rok. Přivítali jsme všechny
žáky a obzvláště nové prvňáčky a po uvítání jsme se šli všichni pobavit do zdejšího kulturního domu. Zde nám DDM Litovel připravilo zábavné dopoledne, mohli jsme se potěšit i se
zvířátky a něco nového se dozvědět.
V letošním školním roce máme 8 prvňáčků a do druhé třídy
nám přibyla nová žákyně. Protože nám k naší radosti zůstali
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všichni stávající páťáci, máme nyní 30 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd podle ročníků: 1. a 2.ročník a 3., 4. a 5. ročník.
Abychom zajistili, že se děti naučí vše, co mají, jsou na hlavní
předměty dále děleny do menších skupin. Učitelský sbor zůstal stejný, děti si nemusí zvykat na nikoho nového, všichni se
dobře znají a vědí, co od sebe očekávat. Přesto bude první
pololetí pro mnohé velmi náročné. Musíme dohnat jarní deficit a vyrovnat rozdíly, které uzavřením škol vznikly. Nebude
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to jednoduché ale věřím, že se nám to podaří bez zbytečných
stresů a přetěžování.
Také nám nastoupila nová paní kuchařka, paní Eva Doležalová. Přejeme jí, aby se jí u nás líbilo a byla u nás spokojená.
Dosavadní paní kuchařka paní Hanáková se s námi ze zdravotních důvodů musela rozloučit. Moc jí děkujeme za práci,
kterou pro nás dlouhé roky dělala a přejeme jí, aby se brzy
uzdravila.
Říjnem jsme zahájili kroužky pro děti - sportovní, zábavné
čtení, zumbu, hru na flétnu, programování a rybaření. Některé probíhají ve škole, jiné venku, v kulturním domě či v nové
knihovně. Jsme rádi, že můžeme využívat i jiné prostory, kterými naše obec disponuje.
V září začala pro žáky dopravní výchova. Byli se podívat na
dopravním hřišti v Litovli. Naučí se bezpečně pohybovat po
veřejných komunikacích, dopravní předpisy a celé své snažení v červnu zakončí zkouškou pro získání průkazu cyklisty.
Nyní intenzivně pracujeme na přípravě nového kalendáře,
který každoročně vydává obecní úřad. Příští rok bude zaměřený právě na naši školu, protože ta si připomene 140. výročí
od svého prvního otevření. Byla vystavěna svépomocí místních občanů a prvním učitelem a řídícím byl pan učitel František Vaněk. Celý příští rok bude zaměřen na toto významné
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výročí, které vyvrcholí zároveň s podzimním Komárfestem.
20. října proběhne ve škole vánoční focení. Velmi jsme zvažovali focení dětí, které k nám nechodí (menší děti a sourozenci). Každý rok je o toto focení velký zájem. Nechceme
tuto tradici rušit. Pokud to nebude vyloženě zakázané, ve
velmi speciálním režimu se pokusíme tradici zachovat.
Každoročně v říjnu uskutečňujeme dlabání dýní s rodiči
a lampionový průvod. Letos to bude trochu jinak. Dýně si
vydlabeme ve škole v rámci výuky, jak to bude s průvodem
zatím nevíme. Vše záleží na vládních opatřeních a nařízení
krajské hygienické stanice. Budeme doufat, průvod bývá velmi hezký.
V listopadu s dětmi budeme sázet nové stromky - švestky.
Děti si udělají celý projektový den, který bude zaměřený na
přírodu a Litovelské Pomoraví. Moc se těšíme.
Více akcí zatím neplánujeme. Musíme se řídit průběžnými
pokyny, které jsou pro nás závazné. Pevně věříme, že se situace alespoň trochu uklidní a my se vrátíme k běžnému chodu
a životu školy.
Přejeme Vám krásný barevný a prosluněný podzim.
- Za kolektiv ZŠ M. Ťoupalíková -
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SENIOR KLUB
Začátkem září se předsedové klubů seniorů z okolí Olomouce opět po dlouhé době sešli na jinak pravidelné schůzce.
(omezení z důvodu pandemie COVID-19). Na schůzkách se
dozvíme jaké akce, kde byly a kde jaké jsou v plánu. Také
o problémech které se nám daří či nedaří zdolávat. Především je to získávání nových členů. Předsedkyně Krajské rady
seniorů paní M. Hesová nás informuje o činnosti KRS a také
co se pro seniory v rámci kraje chystá. Je poradkyní hejtmana
a spolupráce s p. Oklešťkem se jí velice daří. Nás seniory to
těší především. Jako příklad třeba uvedu, že letos už to byl
5. ročník „Babička roku“ v kraji Olomouc. Zda se paní Hesové
podaří uskutečnit v této nelehké době i celostátní kolo je
otázkou a těžkým úkolem. Mimo jiné se také dozvídáme, že
někteří starostové jsou a jiní nejsou seniorům nakloněni.
Některé kluby seniorů se dokonce nemají ani kde scházet. Já
neopomenu vždy zdůraznit, že v našem panu starostovi máme plnou podporu. Zvláštní klubovnu nemáme, ovšem je

lepší, že se můžeme scházet v zasedací místnosti OÚ a využívat tak zařízení, které je tam instalováno. PC s připojením na
internet, dataprojektorem pro promítání využíváme nejen
my, ale i hosté, které zveme na besedy. Jsme asi jediní, kteří
tuto možnost internetu a promítání máme. Je skvělé, že náš
pan starosta i hejtman Olomouckého kraje na své starší spoluobčany nezapomínají.
Chtěla bych tímto poděkovat především našemu panu starostovi Mgr. Jiřímu Nevimovi Ph.D. a zdůraznit, že jeho dobré
spolupráce s námi si vážíme.
O to více mě pak mrzí, když některé spoluobčany zvu do
našeho klubu a jako odpověď slyším „S lidmi, kteří chodí jen
do obchodu a zpět si nemám co povídat.“ (Také možná jednou bude chodit jen do obchodu a zpět).
- Jiřina Sedláčková -

JAK SE PEKL CHLEBA
Střeňská rodačka Alena Kovářová - rozená Surmová vzpomíná na dobu, kdy jí bylo pět roků, tatínek pracoval
v místním lese a příležitostně vykonával zednické práce. Maminka se starala o hospodářství, chodila orat na políčku, aby
zabezpečila domácnost a nás šest sourozenců.
„Byla nás velká rodina a v té době panovala veliká bída.
Chléb se pekl doma a to jedenkrát za týden. Kvásek se zadělával ráno v pět hodin, než šly děti do školy. Vše se provádělo
v kuchyni. Přichystala se díže, založil se kvásek, za důkladného míchání se přidávala mouka, sůl, kmín a poté se díže přikryla plátnem. Než se pec vytopila, dalo se těsto na vál
a udělaly čtyři bochníky. Až bylo vše hotovo, tak se bochníky
vložily do slaměněk – byly to košíčky ze slámy, ve kterých
bochníky pěkně dokynuly. Po nakynutí, které trvalo asi dvě
hodiny, byla vytopená chlebová pec připravená na vlastní
pečení. Před tím se do pece přidalo velké poleno, aby pec
udržela stálou teplotu a po odhoření se uhlí rozhrnulo, na
což sloužil velký pohrabáč. Na vložení bochníků do pece sloužila taková dlouhá hůl, na jejímž konci byla taková placatá
lopata. Před vložením do pece se bochníky potřely vodou
pomocí slaměné věchýtky.
Až byl chléb upečený, podebral se dřevěnou lopatkou opa-

trně tak, aby se neporušil a nevznikl takzvaný zákalec - to je
když se kůrka poruší a chleba gecne. Maminka byla ohromně
šikovná a opatrná a vždycky byl chleba jak umalovaný. Hotový chleba se položil na polici v komoře a tam se nechal
zchládnout. Nejraději z pečení jsme měli tzv. režňáky – byly
to pro představu takové picce. Maminka ze zbytku těsta uválela chlebové placky, které krásně voněly a my jako děcka
jsme klečeli na lavce a byli nedočkaví, až se upečou. Vždycky
jsme se na to hrozně těšili.
Co se týkalo ostatního jídla, bylo to velice skromné. Pro
představu. Za války, když sousedka zabíjela kozu, donesla
nám lůj na vaření, který jsme jako děcka rádi hřébali . Na
podzim maminka chodila na řepu, ze které se dělal sirup, na
ten jsme potajmu chodili a namáčeli do něj chleba. Později
jsme měli kravičku, která nám svým mlékem zpestřila jídelníček, i když jsme samotné mléko nesměli brát, protože by
nebylo z čeho vařit. Když byla válka, to chodili lidi
z Olomouce s konvami a kdo mohl, tak mléko prodal. Mléko
pro olomoucké se dávalo do díží za dveřmi a my, když jsme
šli okolo, tak jsme do smetany namočili krajíc, i když jsme to
měli zapovězené, neboť nic jiného nebylo.“
- Alena Kovářová -

VÍTE, ŽE....
Existuje Hřbitov odpadků?
Dnes čím dál víc lidé rádi navštěvují přírodu, protože v ní
nachází klid, pohodu, vyrovnanost ale i adrenalin při různých
sportech. Kromě turistiky se u nás hojně využívá cykloturistika, ta se rozmohla opravdu ve velkém. Pomáhají k tomu
i celkem dobré služby s různými občerstveními, kde se setkává spousta lidí, někdy i staří známí, kteří se léta neviděli. Příroda se k nám chová přívětivě. Jsme však i my k ní stejně přívětiví a šetrní?
Je zajímavé, že turisté (všeho druhu) mají plné batohy různých občerstvení, dobrot a pití, vše ochotně nesou celý den,
ale jakmile jídlo zkonzumují, málokdy donesou papírky, plastové lahve a jiné odpadky zpět domů. Vidíme to všude kolem
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sebe a je nám, kteří máme skutečně rádi přírodu, z toho
opravdu smutno.
Naše obec vždy na jaře pravidelně koná akci „Ukliďte přírodu". Učí tím ty nejmenší k pořádku a úctě k přírodě.
My jsme se letos při návštěvě Krkonoš setkali se „ Hřbitovem
odpadků". Byl to velmi zajímavý a poučný poznatek, se kterým bych se s Vámi ráda podělila.
Víte, že například:
- ohryzek jablka
se rozloží za
7 – 20 dní
- noviny
3 – 12 měsíců
- pomerančová kůra
6 – 18 měsíců
- žvýkačka
1 – 5 let
- nedopalek cigarety
2 – 10 let
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- železná plechovka
- krabice od mléka
- igelitový sáček
- hliníková plechovka
- plastová láhev
- radioaktivní odpad
- sklo

5 – 15 let
6 – 10 let
20 – 100 let
asi za 200 let
více než 500 let
za 10000 let
nikdy

Byla bych ráda, kdyby Vás tento příspěvek také poučil
o škodlivosti odpadků v přírodě a abychom nebyli lhostejní
k lidem, kteří si přírody neváží. Příroda se bez nás obejde
a přežije, my bez ní ne.
- Marie Tichá -

MĚŘIČ VLHKOSTI DŘEVA A ZDIVA K ZAPŮJČENÍ ZDARMA
Obec Střeň nabízí občanům k zapůjčení zdarma měřič vlhkosti
dřeva a stavebních materiálů (Basetech BT-400). Dobře vysušené
palivové dřevo je mnohem výhřevnější než mokré dřevo a při
jeho spálení vzniká méně zplodin a zdraví škodlivých pevných
částic. Měřič lze využít také při kontrole stavu vlhkosti zdiva
(stavebních materiálů). Při nefunkčních izolacích základů domů

dochází k degradaci stavebních materiálů a není dobré ponechávat vlhké zdivo svému osudu.
Zdroj obrázku: https://vytapeni.tzb-info.cz/9300-jak-si-domastanovit-vlhkost-a-vyhrevnost-dreva

- Jiří Nevima, starosta -

PLÁN AKCÍ
PLÁNOVANÉ AKCE SE USKUTEČNÍ PODLE AKTUÁLNÍCH EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ.
17. 10. - Sbírka použitého textilu

14. 11. - Výsadba stromů s CHKO Litovelské Pomoraví

27. 10. - ZŠ dlabání dýní + lampionový průvod

5. 12. - Rozsvícení vánočního stromu

27. 10. - Položení kytice k pomníku u kapličky

27. 12. - Vánoční turnaj ve stolním tenisu
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
ABSENCE ARÉNA ATEISTKA
BADMINTON BANKA BATOH
BESTSELLER BOMBA BUTIK DIPLOM DISKOTÉKA DLAHA DORUČENKA EXTRÉM FRAŠKA JALOVICE KABELKA KLAPOT KOMÍN KOSTKA LÉČBA MATRACE
MEDÚZA MIKRON MINCE NANUK OBLEK OHRADA OŠTĚP
OTAVA PARUKA PENALTA PODZIM POJISTKA POROD PŘÍŠERA REPREZENTANTKA RYBKA
STUHA ŠŇŮRA ŠROUB TRÉNINK ÚKRYT VESNIČKA

…tajenka… připadá na období mezi sklizní
na polích a podzimní setbou. V krajích, kde
byly vinohrady, patřilo …tajenka… k největším svátkům v roce, zejména pokud byla úroda vína zvláště dobrá. Ženy sbíraly hrozny
vína do košů a ty pak odnášely do kádí. Tomu
ale předcházel jeden starý prazvyk.
V předvečer svátku narození Panny Marie
(8. 9.) se především v krajích na jižní Moravě
„zarážela hora“. Hlídač – hotař vinohradu
nechal ráno v kostele u zpovědi posvětit kytici
polních květů. Poté se odebral k vinohradu,
kde nabodl na dlouhé bidlo na jeden konec
jablko a k němu přivázal kytici. Pak vykopal
jámu, položil přes ni takto zdobené bidlo
a rozdělal oheň, na kterém spálil posvěcenou
kytici z loňského roku. Na to přišel starosta
s hospodářem, třikráte obešli jámu, pokropili
ji svěcenou vodou a pomodlili se.
Modlitby byly směřované hlavně ke sv. Urbanovi – patronovi všech vinařů. Po modlitbě
každý, kdo pracoval na vinici, hodil do jámy tři
hrozny vína. V jámě vztyčili ozdobené bidlo
a zaházeli jí. Vztyčení bidla značilo, že je vinohrad uzavřen a nikdo do něj nesměl až do
… tajenka… vstoupit.
Zdroj: České tradice, knižní archiv České tradice
- Dagmar Holániková -
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Zdroj: www.stren.cz

OMALOVÁNKY PRO DĚTI

- Petr Němeček Zdroj: http://www.midisegni.it
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