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Vychází jednou za dva měsíce.

MOKRÝ ROK

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Téma sucha a zadržování vody v krajině se stalo v předchozích letech velmi aktuální. Tento rok nám však opět připomenul, že žijeme v blízkosti řeky Moravy
a to se vším pozitivním i negativním, co vodní toky přináší. Vody jsme si užili
v tomto roce opravdu hodně.
Na druhou stranu nám to umožnilo
připomenout si, jak je důležité být na
vodní živel připraven. Koncem června
a v polovině října jsme zaznamenali na
Moravě v profilu mostu přes hlavní tok
druhý stupeň povodňové aktivity a s tím
spojené průsaky do polí a zahrad. I přesto jsme na tom byli globálně lépe než
okolní vesnice, kde se čerpalo z garáží,
sklepů či jiných ohrožených nemovitostí.

Datum vydání: 16. 12. 2020

jejich rušení a zasypávání mívá do budoucna fatální následky pro majitele
okolních pozemků. Stejně tak bylo říjnovou vodou prověřeno i nové dílo silnice
ve stavební zóně a práce na kapacitnějším odvodnění nás v následujícím roce
ještě čekají.
V souvislosti se zatopenými sklepy
zakoupila obec dva nové vysoušeče nejen pro své potřeby, ale také za účelem
pomoci občanům. Vysoušeče je možné
občanům Střeně zapůjčit za mnohem
výhodnějších podmínek než je tomu
v komerčních půjčovnách. Podrobnosti
k půjčování vybavení a pronájmu obecních prostor najdete na obecním webu
v sekci Pronájmy.

Po dlouhé komunikaci a urgování ze
strany Obce Střeň (od roku 2016) se
povedlo dohodnout s Povodím Moravy
s. p. dosypání hrází na místech, kde došlo k poklesu hráze o více jak 10 cm.
Realizace projektu je naplánovaná na
jaro příštího roku. V souvislosti s tím se
nejspíš objeví na silnicích bláto a jiné
V průběhu prosince došlo k dokončení
nepříjemné jevy, ale prováděné práce příjezdové cesty do stavební zóny. Tímbudou globálně v zájmu naší povodňové to bych chtěl poděkovat obyvatelům
bezpečnosti.
stavební zóny a majitelům pozemků
Říjnová voda nám zároveň připomně- v dané lokalitě za jejich trpělivost s průla, jak důležité jsou příkopy, které zbyly během stavby. Stejně tak by mělo do
za zahradami po našich předcích a jak konce měsíce dojít k dokončení workoustále funkčně přispívají v odvodňování tového hřiště a paralelní lanové dráhy
zahrad a stavebních pozemků. Jakékoliv pro děti. Okolní travnaté terény jsou

Rok nám pomalu končí a mohlo by se zdát,
že je na místě rekapitulovat. Co nám tedy
letopočet s dvěma dvacítkami vedle sebe
přinesl. Rok ve znamení koronaviru byl naprosto odlišný od posledních let a z pohledu
člověka nám velmi intenzivně nastavil zrcadlo našeho způsobu žití. Co jsme dříve považovali za samozřejmost, najednou samozřejmé není. Musíme se smiřovat se spoustou
nařízení, omezení a zákazů, které zasahují do
všech sfér lidského bytí. Na každého z nás to
působí jinak a citáty typu sytý hladovému
nevěří jsou na místě. Stejně tak, jak je u každého člověka jiný průběh této nemoci, tak
jsou jiné i samotné dopady (ekonomické,
sociální, psychické či jiné). Roky jsme možná
žili v pomyslných zajetých ledových kolejích
a i při snaze o otočení volantu se kola zaběhnutého systému smýkla a vrátila nás zpět do
ledového koryta, které naši jízdu stále zrychlovalo. Teď je situace jiná. Máme kolem sebe
nebezpečnou nemoc, ale možná i vyšší míru
vnímání reality každodenních okamžiků života a především na nás dopadá větší odpovědnost. Jízda v ledových kolejích je možná pohodlná, ale se svobodou rozhodování nemá
mnoho společného. Nejde si však nevšimnout, že pomyslný led místy povoluje
a z kolejí je možné dostat se zpět na vlastní
cestu života. Osobně se dívám na problém
pandemie koronaviru jako na příležitost uvědomit si, jak žijeme a jestli takto chceme žít
dále. Co je cennější než život sám? Má souvislost akutní průběh nemoci se stavem naší
imunity? Podobné otázky bychom si měli
dokázat položit. Podle mého názoru nemusíme být nutně lékaři, abychom si uvědomili,
že způsob našeho života se odráží do našeho
aktuálního zdravotního stavu. Psychosomatika už dávno není tabu ani v ordinacích praktických lékařů. Někde jsem četl, že tak jak
žijeme, tak i stůněme. Mějte proto rádi nejen
lidi kolem sebe, ale nezapomínejte také sami
na sebe. Uvidíte, že se postupné pozitivní
změny ve vašem životě a zdraví projeví.
Jménem Obce Střeň Vám přeji pokud možno pokojné vánoční svátky plné rodinné pohody a lásky a v novém kalendářním roce
2021 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí
a osobních i pracovních úspěchů.
- Jiří Nevima, starosta -
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vlivem podmáčení a pohybu techniky poškozené a tudíž je
potřeba počítat s tím, že reálně bude možné uvedené hřiště
využít až od jara. Do konce března by měla být hotová rekonstrukce asfaltového hřiště a přilehlých ploch za kulturním
domem. Až se za kulturním domem zazelenají nové travnaté
plochy, budeme mít k dispozici mnohem hodnotnější sportovní, kulturní a společenský venkovní areál.
V rámci podzimu se povedlo zrealizovat hned několik výsadeb stromů a keřů a to jak v centru obce, tak i v polích. Za
obecním úřadem u nové stavební zóny jsme vysadili 12 platanů jako alej podél komunikace. V rámci stejného projektu
přibyly u antukového kurtu ještě dva javory. Až stromy povyrostou, vytvoří v místě příjemnější klima. Už teď je cítit, jak
esteticky vhodně stromy do krajiny zapadají. Celá výsadba je
100% financována z prostředků Státního fondu životního

uvedeným institucím děkujeme. Obec nad těmito výsadbami
přebírá záštitu a bude o uvedené stromy a keře dále pečovat.
V sále kulturního domu přibylo nové lajnování na badminton. K dispozici je mobilní síť a hrát se dá jak dvouhra, tak
i čtyřhra. Klíč od kulturního domu si můžete zapůjčit
v místním pohostinství. Úhrada činí 40,- Kč na hodinu stejně
jako v případě volejbalu či líného tenisu. Stále platí možnost
využití kulturního domu i pro stolní tenis. V 1. patře před
knihovnou je umístěn hrací stůl. Poplatek za hodinu hraní činí
20,- Kč a klíče je možné vypůjčit opět v pohostinství.
Od 13. prosince došlo ke změně vlakových jízdních řádů.
Tradiční jízdní řády odjezdů z naší zastávky pro vás připravili
Julius Sanislo a Milan Doležel za což jim moc děkujeme. Vytisknuté exempláře si můžete zdarma vyzvednout v místní
samoobsluze, v pohostinství nebo na obecním úřadě.
S koncem roku jsme pro vás připravili obecní stolní kalendář na rok 2021. Tentokrát s tématem 140. výročí začátku
vyučování v naší škole. Grafickou část pro vás namalovaly
děti ze ZŠ a MŠ Střeň a moc se jim to povedlo. Kalendář si
můžete zakoupit v místním obchodě nebo na obecním úřadě
za cenu 70,- Kč. Dále jsme pro vás a pro turisty navštěvující
obec připravili sběratelskou keramickou magnetku (48 x 48
mm), na které je vyobrazena naše krásná kaplička. Obec
Střeň se tak stala členem projektu keramickeznamky.cz.
Magnetku si můžete koupit za 45,- Kč na obecním úřadě.

prostředí. U příležitosti 30. výročí vyhlášení CHKO Litovelské
Pomoraví proběhla na přelomu listopadu a prosince výsadba
stromů a keřů v extravilánu naší obce. Celkem bylo vysazeno
30 ks slivoní a 40 kusů keřů (líska obecná, střemcha obecná,
vrba jíva, brslen evropský, kalina obecná) a to v lokalitách
kolem melioračního kanálu (pozemek p. č. 383 v k. ú. Střeň)
a za novou stavební zónou (pozemek p. č. 164/31 v k. ú.
Střeň). Výsadba je 100% financována z prostředků Programu
péče o krajinu Ministerstva životního prostředí ČR a řešitelem projektu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Všem

Závěrem bych chtěl poděkovat místním spolkům (SDH, TJ
a SRPŠ) za velkou pomoc při organizaci improvizovaného
rozsvícení vánočního stromu. Tentokrát vše proběhlo bez
kulturního programu a s menším počtem lidí, ale i tak jsem
rád, že se akce vůbec uskutečnila a trošku jsme mohli nasát
adventní náladu. Doufejme, že ten následující rok bude více
přát aktivitám našich složek. Jsou v nich dobří lidé, kteří mají
chuť pomáhat a to je velká přednost naší malé vesnice. Máme být na co hrdí ☺.
Další poděkování bych rád směřoval zaměstnancům a zastupitelům obce a dalším spolupracujícím občanům. I když to
vypadá, že vše běží tak nějak samo, není tomu tak. Bez soustavné práce, ať už fyzické či administrativní, by se kvalita
života v obci nemohla posouvat dopředu tak, jak je tomu za
poslední roky. Je to díky lidem, na které se mohu spolehnout
a za to jim patří velké poděkování.
Střeňáci buďte zdrávi…
- Jiří Nevima, starosta -
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KNIHOVNA VE STŘENI PŮJČUJE MODERNĚ
Obecní knihovna ve Střeni prošla v tomto roce výraznou
rekonstrukcí jak z hlediska interiérového vybavení, tak i z hlediska elektronického vybavení pro účely půjčování knih a přístupu k elektronickým službám. To vše bylo možné jen na
základě přiznaných dotací od Ministerstva kultury ČR (VISK3 projekt Zahájení automatizace v knihovně ve Střeni prostřednictvím regionálního kooperačního systému) a také díky Olomouckému kraji (Program na podporu pořízení drobného
majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 projekt Zkvalitnění vybavení obecní knihovny ve Střeni).

Možnosti elektronických služeb nového systému Tritius si
můžete
vyzkoušet
na
internetových
stránkách
https://regionol.tritius.kmol.cz/library/stren/. Zde si vyhledáte knižní tituly, které je možné v naší knihovně zapůjčit a to
včetně výměnného knižního fondu, který pro nás zajišťuje
Olomoucký kraj ve spolupráci s knihovnami v Olomouci a Litovli. Po registraci do systému Tritius (po první osobní návštěvě
knihovny) budete mít daleko větší přehled o svých výpůjčkách. Systém je pro uživatele velmi jednoduchý a přehledný
a všeobecně vám rozšíří možnosti půjčování.
Mladí čtenáři v minulosti zbytečně sháněli např. povinnou
četbu ve velkých knihovnách po okolí a přitom si mohli půjčit
publikace v naší knihovně. Nový systém umožňuje podrobné
hledání bez návštěvy knihovny a na webu okamžitě vidíte,
zda je daná kniha k dispozici nebo do jakého data je půjčená.
Pokud by některá z knih povinné četby v knihovně scházela,
kontaktujte prosím paní knihovnici Evu Sanislovou na
email knihovna@stren.cz a váš požadavek na doplnění knihovního fondu budeme řešit.
V knihovně můžete tisknout a skenovat na multifunkční
tiskárně a nechybí ani počítač pro čtenáře s připojením na
internet. Závěrem si dovolím připomenout půjčovní dobu každé pondělí od 15 do 17 hodin. Více kontaktních informací
najdete
najdete
na
webu
knihovny
https://www.stren.cz/knihovna.
Tímto bych vás chtěl do naší nové knihovny pozvat a pevně
věřím, že se vám bude líbit a bude vám v ní příjemně.
- Jiří Nevima, starosta -

3

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

Obecní zpravodaj Střeň 6/2020

INFORMACE Z OBCE
ÚŘEDNÍ DNY OBECNÍHO ÚŘADU STŘEŇ
Poslední úřední den OÚ Střeň v roce 2020 bude středa
16. prosince. Následně bude OÚ od pondělí 21. prosince až
do konce roku uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
Prvním úředním dnem v roce 2021 bude pondělí 4. ledna.
KNIHOVNA STŘEŇ
Místní knihovna oznamuje čtenářům, že v tomto roce bude
naposledy otevřena v pondělí 21. prosince. Provoz knihovny
v novém roce bude obnoven v pondělí 4. ledna.
POPLATKY NA ROK 2021
Všechny poplatky na rok 2021 je možné hradit od 11. ledna
2021.
Poplatek za komunální odpad činí 850,- Kč za 120 l nádobu
na nemovitost/rok nebo 1100,- Kč za 240 l nádobu na nemovitost/rok. Je možná pouze jednorázová úhrada do
31. 3. 2021. Svozové lístky na popelnice z roku 2020 jsou
platné do 31. 3. 2021.
Stočné činí 1680,- Kč/osoba/rok a je možné ho uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2021
1. pololetí a do 30. 9. 2021 2. pololetí.
Poplatek za psa činí 70,- Kč, za každého dalšího psa téhož
majitele 100,- Kč se splatností do 30. 9. 2021. Žádáme majitele psů, kteří doposud nenahlásili v kanceláři OÚ číslo čipu psa
za účelem záznamu do obecního registru psů, aby při úhradě
poplatku za svého psa číslo čipu dodatečně nahlásili. Předem
děkujeme.

Poplatky je možné hradit v úřední dny v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce:
1801698319/0800. Variabilní symboly:
- komunální odpad 1340 a číslo popisné
- stočné číslo popisné
- pes 1341 a číslo popisné.
VÁNOČNÍ ORDINAČNÍ DOBA MUDr. ADAMCOVÉ
Ordinace praktické lékařky v Nákle oznamuje, že MUDr.
Andrea Adamcová nebude z důvodu dovolené ordinovat ve
dnech 21. - 23. prosince a ve dnech 29. - 31. prosince. Naposledy v tomto roce proběhne ordinace v pondělí 28. prosince
dopoledne. Ve dnech 21. a 22. prosince a ve dnech 29. a 30.
prosince zajišťuje zástup MUDr. Romana Švecová na poliklinice Spea Olomouc tel. 585 224 527.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Ve středu 23. prosince od 9:00 roznesou mladí hasiči z SDH
Střeň Betlémské světlo mezi naše občany. Pokud by tuto akci
nastavená epidemiologická opatření neumožnila, bude pro
zájemce k dispozici u pomníku padlých u kapličky.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Obec také zvažuje zrealizovat ve Střeni po vzoru okolních
obcí Tříkrálovou sbírku. Rádi bychom tuto tradici zavedli
i v naší obci. Bližší informace naleznete počátkem ledna na
webových stránkách obce a na obecní vývěsce.
- Obecní úřad -

ROZHOVOR S MILANEM URAMEM
HISTORY revue je populárně naučný měsíčník zaměřený na
české i světové dějiny. První číslo vyšlo v roce 2008. Postupně se vypracoval mezi nejčtenější historické časopisy v ČR.
Jako zástupce šéfredaktorky v něm působí od roku 2013
Milan Uram, který sice v současnosti žije ve středočeské Kouřimi, ale sám se stále považuje za Střeňáka.
Prozraď nám, jak se původně vystudovaný učitel dostane
k práci redaktora?
Se mnou je to složité (úsměv). Vystudoval jsem střední hotelovou školu, ale krátce po maturitě jsem zjistil, že chci učit.
A po pěti letech strávených ve školství mě to zase táhlo jinam.
Řečeno s velkou nadsázkou, hlavně kvůli paní ředitelce jedné
základní školy v pražských Dejvicích, kde jsem tehdy učil. Jednou mě požádala, abych napsal článek o projektu, který jsme
tehdy s dětmi dělali. Potrpěla si na prezentaci „své“ školy
v médiích a poslala ho do Učitelských novin. Asi za dva týdny
mi oznámila, že už v příštím čísle ho otisknou. Byla překvapená, a nejspíš i trošku naštvaná, protože její první článek zveřejnili až po třech měsících. Nakonec to ale překousla a dostal
jsem od ní slušnou finanční odměnu. Později mi v různých
časopisech vyšlo několik dalších článků, a tak moje volba byla
jasná: Zkusím se na plný úvazek věnovat právě „novinařině“.
Nějakou dobu jsi pracoval i v České televizi, jak na to vzpomínáš?
Moc rád, získal jsem tam spoustu cenných zkušeností. Práce
v tiskovém oddělení byla nesmírně pestrá. V rámci propagace
pořadů České televize jsem mimo jiné dělal rozhovory se zají- Foto: Hrnčířské slavnosti na zámku v Nelahozevsi 2013
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mavými lidmi a pomáhal organizovat akce pro novináře. Zároveň jsem se podíval na pozoruhodná místa. Třeba do protiatomového krytu v budově ministerstva dopravy, kde se
v roce 2013 natáčel jeden z dílů cyklu České století.

duché. Stává se, že nám tato chyba unikne i při kontrole
a odhalí ji až čtenáři. Mnohem horší ale samozřejmě je, když
napíšete nějaký historický nesmysl. Proto se snažíme, byť
času je málo, ověřovat informace z více zdrojů.

Zastavme se u těch rozhovorů. Koho jsi například zpovídal?
Okouzlující byla herečka Květa Fialová. Skutečná éterická
bytost, která ale uměla být i ironická. Také jsem to od ní slízl
(úsměv). Rád vzpomínám i na ekonoma Tomáše Sedláčka
nebo herce Igora Bareše, který mě provedl zákulisím Národního divadla v Praze. A s nadšeným zahrádkářem Oldřichem
Navrátilem jsme v hospodě u piva „sázeli česnek“.

Mají čtenáři pro vaše chyby pochopení?
Jak kdo. Někteří lidé k nám do redakce pravidelně volají,
aby nám to „nandali“. Ale vesměs to nemyslí zle. Mají nás
rádi a nejspíš chtějí, abychom věděli, že mají přehled. Například jeden pán je specialista na vojenské hodnosti či řády.
Jakmile někoho předčasně „povýšíme“, třeba z kapitána na
majora, okamžitě nám to hlásí. Klobouk dolů před takovými
znalostmi, za to se na něj přece nemůžete zlobit (úsměv).
Zvláštní skupinou našich čtenářů jsou takzvaní trollové. Podle
nich historii záměrně ohýbáme, a to hlavně v období po druhé světové válce. Můžete s nimi diskutovat, jak dlouho chcete, ale špatný stejně budete vy.

Z Kavčích hor ses přesunul do časopisu HISTORY revue…
Pro HISTORY jsem psal nejdřív externě. Když se v redakci
uvolnilo místo, neváhal jsem. Dějiny mám rád už od dětství,
hlavně ty moderní. Díky této práci jsem ale postupně přišel
na chuť i Přemyslovcům nebo antickému Římu.
Co obnáší práce v historickém časopise?
Potřebujete slušnou kondičku, protože si z knihovny nosíte
do redakce spoustu knížek (úsměv). Ale vážně – důležitá je
pokora, pečlivost a schopnost psát poutavě. HISTORY revue
je populárně naučný měsíčník. To znamená, že „naťukneme“
nějaké téma (odvyprávíme příběh) a čtenář, pokud ho zaujme, si o něm zjistí víc. Náměty na články si vyhledáváme sami
a šéfredaktorka je buď schválí, nebo ne. Hotové texty, které
prošly jazykovou korekturou, pak ještě jednou pročítáme
a snažíme se odhalit případné chyby.
Kde nejčastěji hledáš inspiraci pro nové články?
Jak už jsem zmiňoval, základem jsou knížky. Nezavrhuji ale
ani internet, bez něj to prostě někdy nejde. Se zajímavým
nápadem občas přijdou i naši čtenáři. Dostáváme od nich
nejrůznější historické fotografie a texty. Třeba nedávno nám
jeden pán poslal ukázku své sbírky, ve které má soukromé
dopisy či deníky slavných Čechů. Dozvěděl jsem se spoustu
perliček o životě Jana Wericha v USA, kde strávil druhou světovou válku.
Co je noční můrou redaktora?
Záleží na tom, o jakou práci jde. Když se chystám na rozhovor, „děsí“ mě dvě věci: Že mi přestane fungovat diktafon
a že nedokážu dotyčného člověka rozmluvit. Příprava je nesmírně důležitá. Jakmile něco ošidíte, obvykle se vám to vymstí. Zatím se mi naštěstí nestalo, že bych nějaký rozhovor
totálně pokazil, ale některé byly prostě horší. Co se týče psaní článků, velký pozor si dávám na letopočty. V každém čísle
jich uvádíme desítky a udělat v nich překlep je velice jedno-

Jak moc současná situace ovlivňuje tvoji práci?
Mnohem víc pracuji z domova, naštěstí to jde. Nebydlím
v Praze a do redakce jezdím jen výjimečně. Hůř se mi ale píše
o nejrůznějších katastrofách, a tak se jim snažím vyhýbat
(úsměv). Vyhledávám veselejší (optimističtější) témata. Naštěstí je jich dost, a to i třeba ve válečných konfliktech.
Nastíníš nám své profesní plány do budoucna?
Počítám s tím, že se jednou do Střeně vrátím. Tím pádem
asi budu muset opět změnit profesi, protože novinářské práce v Olomouckém kraji moc není. Uvidíme, třeba se znovu
postavím za katedru, ani to nezavrhuji. V nejbližší době bych
ale chtěl zůstat u historie…
Co vzkážeš Střeňákům závěrem?
Mám radost, že je Střeň pořád hezčí. Alespoň mi to tak připadá. Pokaždé, když přijedu, mě něco příjemně překvapí.
Nový chodník, pěkně upravené předzahrádky, sloup sloužící
jako kompresor a nabíječka, proměna areálu za kulturním
domem, výsadba stromů, obecní vinice, originální rozcestník
u školy… Děkuji za to a všem Střeňákům přeji krásné Vánoce
a do nového roku jen to nejlepší.
Milane, děkuji Ti za rozhovor a hlavně za to, že nám už
několik let pravidelně posíláš do místní obecní knihovny
časopis HISTORY revue. Ať se Ti daří jak v profesním, tak i
v osobním životě. Přeji Ti pokojné vánoční svátky a pevné
zdraví v novém roce 2021.
- Milan Uram a Dagmar Holániková -

MŠ STŘEŇ
Po dlouhé době zdravíme všechny střeňské občany z naší
školky. Všichni jsme se bohužel opět ocitli v nelehké době
spojené s onemocněním „covid“. Na základě vládních opatření jsme byli nuceni do konce kalendářního roku zrušit plánované akce MŠ s externím lektorem. Ostatní akce konané naší
školkou jsme se snažili splnit dle plánu.
Mezi ně patřil tzv. vitaminový týden, který je již tradiční
akcí v naší školce. Děti poznávaly formou hry různé druhy
ovoce a zeleniny a na konec týdne byla pro děti připravená
ochutnávka včetně mixovaných nápojů. Tento týden si děti
náramně užívaly a každoročně se na tuto akci těší.
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Dlouho jsme také plánovali „drakiádu“, která ovšem díky
počasí neproběhla. Budeme doufat, že příští rok vše vyjde
tak, jak má.
Další akcí, která se uskutečnila, byla „Mikulášská nadílka“.
Ta se ovšem letos konala netradičně. Bohužel jsme byli nuceni zrušit tradiční návštěvu Mikuláše s družinou, ale děti jsme
o dobroty připravit nechtěly. Mikuláš u nás tedy zanechal
dopis, ve kterém dětem vše vysvětlil a zmínil se o tom, že
mikulášské balíčky jsou schované v herně. Děti s nadšením
balíčky hledaly a rozzářené oči značily, že jsou s nálezem
opravdu spokojené.
Dny ve školce si taktéž zpestřujeme cvičením v rámci projektu „Se sokolem do života“, do kterého jsme se letošní rok
opět zapojili.
S dětmi nás do Vánoc čeká ještě „vánoční nadílka“, která ve
školce nesmí chybět.
Pevně věříme, že nadcházející rok bude klidnější a nebudeme nuceni již žádné akce rušit.
Všem občanům přejeme klidné prožití vánočních svátků,
bohatého Ježíška a hlavně mnoho ZDRAVÍ do Nového roku.
- Adéla Stryková -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Novinky ze školy
Na konci září se 4. a 5. ročník zúčastnil výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti. Větší děti již získaly průkaz cyklisty, menší se proháněly na kolech. Všichni se snažili jezdit
podle dopravních předpisů a skvěle to zvládli.
V říjnu jsme stihli promítání 3D filmu o podmořském světě.
Děti se tak na dosah ruky přiblížily mořským tvorům a mohly
vidět překrásnou podmořskou flóru. Moc se nám to líbilo.
14. října nás bohužel opět zavřeli, do školy jsme chodit nemohli. Snažili jsme se výuku za vydatné pomoci rodičů zvládnout online. Ne vždy bylo připojení úspěšné, potýkali jsme se
s řadou problémů, ale nakonec jsme vše úspěšně vyřešili.
Většina práce byla založena na šikovnosti a pracovitosti dětí,
na pomoci rodičů, ale každodenní kontakt se školou (byť
pouze pomocí počítače) byl pro děti i učitele velmi důležitý.
Za to, jak děti tuto náročnou práci zvládly, byly po návratu
do školy oceněny diplomem a malou odměnou.
Na začátku prosince k nám zavítal Mikuláš, ale my jsme ho
nestihli. Nechal u nás nějaké dobrůtky, které si děti musely
samy vystopovat. Snad to s Ježíškem bude jiné.
Se školní družinou si děti zdobily obecní vánoční stromeček
svými ozdobičkami. Moc se jim povedly.
Teď už se všichni těšíme na Vánoce. Přejeme Vám všem
klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do nového roku a hlavně, aby ten další rok byl o hodně lepší, než
ten letošní.
Krásné Vánoce.
- Miloslava Ťoupalíková -
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CHARITA LITOVEL
Charita v Litovli zprostředkuje nákupy osobám v karanténě
V minulém čísle jsme Vás informovali o zprostředkování
nákupu pro osoby v karanténě. Nyní jsme službu rozšířili
a nákupy léků a potravin poskytujeme také osamělým seniorům a nemohoucím osobám, kterým nemůže nákup zajistit
nikdo blízký či rodinný příslušník.
V případě potřeby nákupu potravin či léků, kontaktujte Charitu v Litovli a to na telefonním čísle – 585 341 444 nebo
731 391 925. Objednávky jsou přijímány v dopoledních hodinách, nejlépe den dopředu. Více informací k zprostředkování
nákupu, Vám sdělí pověřený pracovník po telefonu.
- Kateřina Kargerová -

PTAČÍ HODINKA
Sčítat je snadné!

•

Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy.

•

Kdykoliv v průběhu 8. – 10. ledna 2021 sčítáme ptáky po
dobu jedné hodiny.

•

U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců
spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna?
Zapišme si u modřinky šestku.

•

Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky
v okolí nebo přeletující.

7

Mám odsčítáno – kam pošlu svá pozorování?
Údaje je možné zadávat online na stránkách
https://ptacihodinka.birdlife.cz/či do papírových formulářů z letáku, který je volně ke stažení.
Výsledky odešleme do 15. ledna 2021.
Jak správně přikrmovat
• Krmíme od listopadu do března.
•

Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu počasí.
Více krmiva podáváme za mrazů a vysoké sněhové pokrývky.

•

Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí, ideálně na
závětrné a nerušené místo.
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•

Potrava musí být vždy chráněna před sněhem a deštěm.
Krmení pravidelně doplňujeme a krmítko čistíme od
trusu a slupek.

•
•

Do krmítka sypeme slunečnici, oves, proso, pšenici
a další obiloviny či luštěniny. Kosy a drozdy potěší pár
jablek či jeřabin, strakapoudy, brhlíky a sýkory tuková
směs.

•

Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem.

•

Nikdy nedáváme kořeněné, solené, uzené či přepálené
kuchyňské zbytky.

•

Vyhýbáme se i všemu sladkému. Výjimkou je cukr obsažený přímo v ovoci – nakrájené jablko ano, doslazované
rozinky či dokonce sušenky v žádném případě.

•

Vhodné potraviny z naší kuchyně jsou např. neslaná
vařená rýže a brambory, strouhaná mrkev, vločky, syrové maso nebo lůj.

•

Čím rozmanitější potravu v krmítku nabídneme, tím více
druhů pozorujeme.
Nezapomínejme na pítko. I v zimě ptáci potřebují vodu.

Zdroj: www.ptacihodinka.birdlife.cz, foto: www.rozhlas.cz.
- Dagmar Holániková -

ABY NÁM STROMEČEK DÉLE VYDRŽEL
•

Po zakoupení a převozu domů necháme stromek
v transportní síti.

•

I když je to pohodlnější, nedoporučujeme nechat si nohu
stromečku ofrézovat. Stromek pak totiž přijme méně
vody a tím pádem dříve usychá.

•

Seřízneme 2 - 3 cm na noze stromku a stromek postavíme do nádoby s vodou. Čerstvý řez pomůže stromečku
přijmout několik litrů vody a zůstane déle svěží.

•

V případě mrazů doporučujeme do vody proti zamrznutí
přidat glycerin (k zakoupení v lékárně).

•

Když přijde čas přenést stromeček z venku do teplé místnosti, je třeba dopřát stromku několik hodin aklimatizaci
v nevytápěné místnosti. V opačném případě vystavujete
stromek teplotnímu šoku, který by mohl způsobit uschnutí a opad jehličí.

•

Transportní síť doporučujeme sundat až po usazení do
stojanu. Usnadníte si tím hodně práce při manipulaci.

•

Stromeček je vhodné alespoň jednou za dva dny zvlhčit
vodou z rozprašovače.

Zdroj: cesketradice.cz
- Dagmar Holániková Zdroj: www.exnarovozahradnictvi.cz

VŮNĚ VÁNOC NAŠICH BABIČEK
Když purpura na plotně voní… Ano, je čas si připomenout
pozapomenuté vůně, které po staletí přinášely do lidských
příbytků sváteční atmosféru. Kromě františků to byla hlavně
purpura, směs sušených bylin, koření a plodů. I dnes si ji můžete namixovat tak, aby lahodila právě vám. A kdo ví, třeba
přijde čas i na vánoční kouzlo.
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Aromatické látky, které se z bylin či koření uvolňují, působí
na tělo i na naši psychiku. Podle složení mohou pomáhat
zahnat stres, nervozitu, naplnit mysl klidem a pohodou, nebo
naopak povzbudit či pomoci léčit různé neduhy.
A protože jsou Vánoce, stojí za to si připomenout i některé
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půvabné mýty, které purpuru spojují s kouzly a zázraky.

květ, lípa květ, bez černý květ, levandule květ

Aby byl zážitek z vůně co nejintenzívnější, nechává se směs
bylin zahřívat nebo pozvolna doutnat. Pokud nemáte sporák
s plotnami, můžete si pomoci litinovou plotýnkou na plynovém hořáku.

Uklidňující: květ růže, květ levandule, květ měsíčku, květ
heřmánku, nať meduňky

Na sklokeramickou desku zkuste
bylinky nasypat do alobalové mističky a nastavit jen mírnou teplotu. I na
topení se purpura může rozvonět,
i když zřejmě méně intenzívně. Celý
byt ale zaručeně provoníte, pokud
dáte bylinky do aromalampy. Pozor!
Nikdy nenechávejte bylinky doutnat Zdroj: www.sazenicka.cz
bez dozoru.

Vánoce byly vždy opředeny tajemstvími a kouzly. Bylo tak
pěkné na chvíli uvěřit, že se může stát zázrak a život se změní.
Jaké byliny v tom našim předkům pomáhaly?

Bylin, které můžete použít, je nepřeberně. Jednotlivé složky
musejí být dokonale vyschlé a nadrobno nadrcené. Vůni zintenzivníte a prohloubíte, když zakapete bylinky třemi až pěti
kapkami přírodních éterických olejů (např. pomeranče, mandarinky, borovice, vanilky aj.).
Výhodou doma připravené směsi je, že víte, co přesně spalujete, a vyhnete se syntetickým látkám. Spalování však vyžaduje určitou zručnost a napoprvé se vše nemusí povést.
Tipy na složení purpur
Vánoční: citrónová kůra, pomerančová kůra, jablka, borovice, skořice, hřebíček, badyán
Kořeněná: muškát, zázvor, nové koření, hřebíček, jalovec,
majoránka, vavřín, skořice, badyán
Květinová: růže květ, vřes květ, jasmín květ, heřmánek

Zdroj: www.jakvkuchyni.cz

Zkuste třeba růži, tymián, vanilku, muškátový oříšek, hřebíček, skořici, pelyněk, oregano, majoránku, citronovou kůru,
vavřín, maliníkové, jahodové a ostružinové listí, mátu, levanduli, meduňku, mateřídoušku, bazalku, semena fenyklu, šípky, anýz, kmín, měsíček, chrpu, vřes, heřmánek, jehličí, eukalyptus apod.
Zdroj: cesketradice.cz

- Dagmar Holániková -

- Jiřina Sedláčková -
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VÁNOČNÍ ZDRAVICE P. ONDŘEJE JIROUTA
Před časem jsem slíbil, že se pokusím napsat předvánoční
adventní příspěvek do tohoto obecního zpravodaje a tak se
to snažím splnit a zároveň jsem rád, že Vás můžu tímto způsobem v předvánočním čase pozdravit.
V poslední době si čím dál víc uvědomuji to, že když mluvím
k lidem, nebo píšu něco, co bude více lidí číst, tak že každý
z těchto lidí se nachází v různých životních situacích. Každý
z nás prožíváme své vlastní radosti a starosti, které se můžou
velmi lišit od toho, čím žijí druzí.
To se vztahuje i na prožívání a slavení Vánoc. Pro někoho je
to čas nesmírně hektický, protože má rodinu, děti a není jednoduché všechno zařídit a připravit. Jiný člověk je naopak
osamělý a toho klidu a ticha je až moc. Někdo musí
v zaměstnání stihnout do konce roku ještě spoustu věcí. Další
člověk je nemocný, nemůže nic a najednou je všechno jinak.
Každý z nás tyto dny prožíváme jinak, ale o každém z nás platí, že máme něco, co nám dělá starosti, co nás tíží, nebo co
nás naplňuje obavami. Tyto naše „temnoty“ jsou různé a mají
také různou intenzitu.
A právě Vánoce jsou podle mě svátky, které chtějí říci, že do
temnoty zazářilo světlo. Ne tím způsobem, že by temnoty
zmizely a starosti a těžkosti se zázračným způsobem vyřešily.
Ale že i ve tmě, která může být velmi hluboká, svítí světlo.
Myslím si, že tyto dny kolem Vánoc, jsou tím dobrým časem
na to, aby si člověk znovu uvědomil, co je tím světlem v mém
životě. Co mi dodává odvahu, co mi pomáhá překonávat těžkosti, co mi vlévá naději tam, kde propadám malomyslnosti?
Vidět co, nebo kdo, je světlem v mém životě a být za to vděčný. Znamená to ale také někdy si přiznat, že to, co přináší
světlo mému životu, je malé a slabé a pokud přijdou temnoty
větší, nebude to stačit a měl bych hledat něco víc.

platí, že Vánoce jsou časem, kdy zakoušíme, že světlo svítí
v temnotách a tma ho nepohltila. Požehnané svátky, a také
pokoj a radost vašim rodinám!

Přeji nám všem, ať i o letošních Vánocích pro každého z nás

- Ondřej Jirout -

STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
ANANAS BAKELIT BALET BAŠTA BLOKÁDA BUDOVA
FIKCE FRÉZA HOSPODÁŘKA CHRUPAVKA KALHOTKY
KAPELA KAŠTAN KAVÁRNA KOBYLA KRAVATA KRAVIČKA KRČMA LASER LAVIČKA LOTERIE LOUPEŽ
LOUŽE MIGRÉNA MINCE NÁHLED NÁLADA NEVĚRA
OBJÍMKA ODLIV PÁČKA PAUZA ROZINKA SERVIS
SOCHA SOUCIT ŠROUB TERASA ÚSPĚCH ÚSTAV
UTĚRKA
- Dagmar Holániková Co je spojené s adventem? ...(tajenka)

Zdroj: www.tenstickers.cz
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OMALOVÁNKY PRO DĚTI

- Petr Němeček -
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SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA NA HYNKOV
Ve čtvrtek 31. 12. 2020 zveme všechny příznivce zdravého „hébáni“ na silvestrovskou procházku na Hynkov zakončenou přátelským posezením
v Hospůdce U Lucerny. Sraz ve 13.00
hodin u obchodu ve Střeni. S sebou:
teplé oblečení i obuv a hlavně dobrou
náladu.
- Obecní úřad -

VLAKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 11. února 2021
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Uram, Dagmar Holániková, Adéla Stryková, Miloslava Ťoupalíková, Jiřina Sedláčková, Ondřej Jirout,
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

12

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

