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Vychází jednou za dva měsíce.

LÉTO JE TADY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Teploměry konečně ukazují letní hodnoty a z komínů rodinných domů se nadobro přestalo kouřit. Už nemusíme topit. A že to byla dlouhá sezóna. Hurá - léto je
tady! S rostoucími teplotami se rozrostla nejen tráva, ale také květinová výzdoba
na vsi. Vypadá to opět na krásné období plné barevných kytiček ☺.
Tráva po chladném jaru neskutečně
narostla. Děkuji všem, kteří sečou obecní pozemky před svými domy a přispívají
tak k upravenému vzhledu obce. Zároveň tak šetří obci čas a finanční prostředky, které pak můžeme investovat
jinde. Květinová výzdoba kolem domů
se barví do neskutečné krásy a moc se
těším, až všechno rozkvete naplno.
Areál za kulturním domem se také
krásně zelená a dostává postupně plánovanou podobu. Přibývají další nové
prvky (basketbalový koš, odpadkové
koše), ale hlavně to tady žije. Chodí sem
všechny generace občanů, a to je největší odměna pro všechny, kteří se
o areál starají a postupně ho rozvíjí.
Velké poděkování míří k zástupcům
spolků. Ti pro vás připravili a nadále
připravují velmi zajímavé akce. Je vidět,
že si je všichni užíváme o to víc, když
jsme tak dlouho museli snášet různá
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omezení vyplývající ze špatné epidemiologické situace.
Z příležitostí sportovního vyžití si dovolím připomenout otevřené antukové
hřiště, kde se dá zahrát jak tenis, tak
i volejbal. V objektu kulturního domu se
nabízí využití stolní tenisu či badmintonu.
Na procházku kolem obce se můžete
nově vydat podél melioračního kanálu,
který vede kolem božích muk. Podél
nově vyseté polní cesty najdete v minulém roce vysazené slivoně a různé druhy
keřů. Na podzim máme v plánu obnovit
další polní cestu s výsadbou ovocných
stromů. Záměr počítá s vysazením dřevin za účasti veřejnosti. Uvedené realizace napomáhají zadržovat vodu v krajině a zvyšují biologickou rozmanitost.
Zábavu všeho druhu zažijete na letošním ročníku Komárfestu, který se uskuteční 11. září od 14 hodin v areálu za

Aktuální úvodník si dovolím využít
k informování občanů o dotačních projektech naší obce. Z programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2021 nám
byla přiznána dotace 500 tis. Kč na realizaci projektu Zázemí pro sportovně společenský areál ve Střeni. V rámci uvedené akce vznikne v areálu za kulturním
domem v průběhu podzimu nová stavba
s šatnou a sprchou pro sportoviště, WC
a sklad sportovního materiálu. Aktuálně
nás velmi tlačí termíny, ale budeme se
snažit zrealizovat uvedenou akci do zimy. Součástí projektu je i přístupový
chodník, který propojí přístavbu kulturního domu s antukovým kurtem.
Ve stejném programu jsme byli úspěšní s žádostí o spolufinancování pořízení
nového územního plánu. Od Olomouckého kraje tak nejspíš obdržíme 200 tis.
Kč z celkové smluvní částky 713 900,- Kč.
Z Programu
podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 se nám podařilo získat dotaci ve výši 25 tis. Kč na
akci Komárfest. Poslední přiznaná dotace ve výši 9 tis. Kč je opět z Olomouckého kraje (Program na podporu JSDH
2021) a naše zásahová jednotka si z ní
bude moct spolufinancovat nákup lodního motoru pro práci na vodní hladině.
Ne všechny žádosti o dotace bývají
úspěšné. Důkazem toho je zamítnutí
naší velké žádosti na Ministerstvo pro
místní rozvoj, kde jsme žádali o rekonstrukci části kulturního domu v hodnotě
téměř 10 mil. Kč. Co se dá dělat. Přetlak
v obdobných typech výzev je obrovský
a příště to určitě zkusíme znovu. Dlouhodobé dluhy dělat nechceme a bez
dotačních prostředků spojených s náročnou administrativou se neobejdeme.
To je nejspíš úděl malých obcí.
- Jiří Nevima, starosta -
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cování. Obracím se tímto s žádostí o sponzorský dar nejen na
firmy, ale také na občany a přátele Střeně, kteří mají možnost na organizaci Komárfestu finančně přispět. Pokud budete mít chuť pomoct při organizaci této akce, hlaste se prosím
u starosty (tel. 723 766 522) nebo místostarosty obce (tel.
720 394 977). Bez pomoci dobrovolníků ve stáncích, atp. by
to nešlo - předem děkujeme☺.
Aktuálně začaly probíhat individuální konzultace s občany
týkající se připravované projektové dokumentace k akci
chodník od školy po fotbalové hřiště. Postupně tak oslovíme
všechny dotčené chodníkem (povede na straně školy, resp.
fotbalového hřiště), případně plánovaných parkovacích stání
přilehlých ke druhé straně komunikace.
Stejně tak, jako si obec nedovolí bez projednání s majitelem
dotčených pozemků postavit chodník, neměl by si občan dovolit např. realizovat svévolně výkopy na obecních pozemcích, dláždit či betonovat obecní plochy, připojovat se na
dešťovou kanalizaci, atp. bez předchozího projednání na obci. Předejdete tím následným možným problémům. Bohužel
ne všichni to dodržují. Díky všem, kteří v těchto záležitostech
komunikujete s obcí a řídíte se heslem, že problémům je potřeba předcházet, ne je vytvářet.
Aktuální hydrologická situace naštěstí
nesvědčí komárům a tak po předchozím
mokrém roce nás snad čeká klidnější sezóna. To se však může změnit sérií vydatných
bouřek a v naší lokalitě nikdy člověk neví.
V minulém roce jsme na obci s úspěchem
vyzkoušeli přípravek Predator 3D (tekutá
moskytiéra). V rámci společné aktivity obcí
protikomářího společenství jsme pořídili
Predator 3D vapo - 500 ml (mechanický
rozprašovač) s množstevní slevou. Občané
Střeně si mohou na obci zakoupit uvedený
přípravek za cenu 130,- Kč/ks (běžná cena je min. o 100,- Kč vyšší). Přípravek je určen
pro venkovní aplikaci - např. v pergolách, či
jiných místech, kde si chcete posedět bez
přítomnosti otravných komárů.

Velmi častým tématem, které ve zpravodaji zmiňuji jsou
odpady. Důvodem jsou zejména rostoucí náklady na jejich
likvidaci. Aktuálně jsme obdrželi zprávu o zdražování bioodpadu o více jak 10 %. Služba svážení komunálního odpadu je
také stále nákladnější. Pokud budou neustále narůstat jednotkové ceny za zpracování odpadů, bude muset obec promítnout aktuální situaci do stanovení poplatku na příští rok.
Starou písničkou je stále se zvyšující číslo množství tun vyvezeného bioodpadu ze zelených kontejnerů. Je úžasné, že odpady třídíte, ale v kompostování máme stále výrazné rezervy.
Naši předci si s tímto problémem dokázali poradit a výsledný
kompost využili např. jako hnojivo na zahrádce.
Závěrem bych vám chtěl popřát vydařené léto se vším, co
máte v tomto období rádi. Tak ať vám vše šlape podle představ a buďte zdrávi Střeňáci.
- Jiří Nevima, starosta -

Příklady kompostování z webu arnika.org/kompostovani-11.

KONEC STARÝCH KOTLŮ - 1. ZÁŘÍ 2022
Lokální topeniště jsou v současné době jeden z největších
znečišťovatelů ovzduší a to hlavně z pohledu emisí tuhých
znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu. Domácnosti se podílí
na emisích PM2,5 ze 78 % a na emisích benzo(a)pyrenu dokonce z 98 %.

instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými
v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Příloha č. 11 obsahuje minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje pro
oxid uhelnatý (CO), organické látky vyjádřené jako celkový
organický uhlík (TOC) a tuhé znečišťující látky (TZL).

Tuto problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění, a to hlavně tak, že zakládá povinnosti právě provozovatelům lokálních topenišť (spalovacích
stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu do 300
kW včetně).

Požadavky přílohy č. 11 neplní staré kotle na pevná paliva,
které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5).
Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou
kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Zákaz starých kotlů

Pokud kotel nesplňuje alespoň třetí třídu dle výše uvedené
normy, je nutné ho vyměnit co nejdříve, nejpozději k 1. 9.
2022. V současnosti je možné čerpat na jejich výměnu podporu z tzv. „kotlíkových dotací“.

Dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění, bude od 1. 9. 2022 zakázáno provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako
zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění
a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa
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Pokud plánujete výměnu starého kotle, doporučujeme postupovat následujícím způsobem:
a) Začít opatřeními na snížení tepelné potřeby domu, koupě
zdroje tepla s nižším výkonem bude první úsporou, následně
ušetříte každý rok za palivo nebo energie. Zateplení, ať již
komplexní nebo dílčí (např. jen střechy), odstranění tepelných mostů, výměna dveří, oken, to vše jsou kroky, které je
dobré provést před výběrem nového zdroje. Na částečné
i komplexní zateplení a úsporná opatření lze dnes čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám (více informací zde),
a to i když je budete realizovat svépomocí. Pro výběr vhodných opatření je dobré se poradit s odborníky a nechat si provést snímání objektu infračervenou kamerou, která odhalí
nejslabší místa domu, kudy odchází nejvíc tepla.
b) Nechat si zpracovat výpočet tepelné potřeby domu a návrh
požadovaného výkonu nového zdroje.
c) S využitím kalkulaček dostupných zde případně na stránkách MSK zde, kde si můžete nastavit detaily výpočtu (např.
v případě využití stávající otopné soustavy, komína apod.),
zhodnotit všechny možné alternativy z pohledu jak investičních, tak provozních nákladů.
d) Zvážit dobře veškerá možná omezení, úskalí a výhody jednotlivých typů vytápění Jen namátkou: místní a časová dostupnost paliva - dostupnost tříděného uhlí pro domácnosti
bude určitě klesat; možnost navýšení elektrického příkonu
pro využití tepelného čerpadla; prostorové nároky na nový
zdroj a jeho příslušenství – včetně akumulační nádoby nebo
dřevníku pro skladování dřeva; použitelnost stávajícího komína s novým zdrojem – zde je vhodná již na začátku konzultace
s kominíkem; využitelnost stávající otopné soustavy – i klasická otopná soustava může při správném zapojení nabídnout
kondenzační provoz plynového kotle, u tepelného čerpadla je
přechod na nízkoteplotní soustavu zpravidla nutný; nároky na
obsluhu za celou dobu životnosti zdroje – dnes vám štípání
dřeva nebo obsluha kotle může připadat jako příjemný pohyb, za 15 let to může být velká zátěž; možnost dálkového
ovládání – u moderních zdrojů tepla běžný standard, u některých ale zatím nerealizovatelné; způsob využití domu – rekreační objekty a trvale obývané domy mají jiné nároky na způsob vytápění; dopady v případě prodeje domu, kdy některý
typ vytápění může být výhodou a dostanete za něj dobře zaplaceno, v jiném případě to tak být nemusí.
e) Při vlastním výběru zdroje volit osvědčené, kvalitní značky.
Některé kotle nebo tepelná čerpadla mohou sloužit více než
20 let, levnější značky nemusí vydržet ani 10 let. Nedívejte se
pouze na cenu, ale i na udávané parametry (účinnost, hlučnost, topný faktor aj.), ale k těmto údajům buďte obezřetní,
ne vše, co je na certifikátu musí být nutně pravda, věnujte
pozornost i tomu, kde byl výrobek testován a certifikován.
f) Preferovat obnovitelné zdroje energie nebo nositele energie, kde lze přechod k obnovitelným zdrojům očekávat
(elektřinu). A to nejen z důvodů ochrany světového klimatu,
ale i proto, že fosilní zdroje energie mohou být v budoucnosti
zdraženy nějakou formou zpoplatnění uhlíku.
Kotlíkové dotace
Tzv. „kotlíkové dotace“ jsou dotace z evropských fondů
a jsou poskytovány krajskými úřady (dle vyhlášených výzev)
na výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle na pevná paliva,
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za nový, ekologičtější způsob vytápění. V poslední vlně kotlíkových dotací je možné si pořídit kotel na biomasu, tepelné
čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Žadatel může získat až 80 % způsobilých výdajů, fakticky se mu může vrátit až
127 500,- Kč. Do způsobilých výdajů spadají i náklady na novou otopnou soustavu, její rekonstrukci či projektovou dokumentaci. Jednotlivé výzvy pro své občany vyhlašují kraje.
Více informací ke kotlíkovým dotacím najdete na webu Olomouckého kraje - www.olkraj.cz/kotlikovedotace. Zde je
např. uvedeno, že hejtmanství počítá s pokračováním kotlíkových dotací i v tomto roce, a to z dotačního programu, který
by měl být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí
2021. V této souvislosti je spuštěna anketa předběžného zájmu o další vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější zdroj vytápění. Anketu bude možné vyplnit na webu www.olkraj.cz/kotlikovedotace. Na uvedeném webu najdete také všechny potřebné kontakty.

Zdroj fotografie: zdravaova.cz/wp-content/uploads/2017/11/komín.jpg

Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů
Dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění je povinností provozovatele zdroje
provádět pravidelně (nejméně jednou za tři roky) kontrolu
technického stavu a provozu zdroje (kotle). Tuto kontrolu
musí provádět tzv. odborně způsobilá osoba, která je fyzickou
osobou proškolenou výrobcem spalovacího stacionárního
zdroje, od kterého má udělené oprávnění k instalaci, provozu
a údržbě zdroje.
Počátkem roku 2020 byla zpřístupněna pro provozovatele
také databáze odborně způsobilých osob, která obsahuje
všechny odborně způsobilé osoby v ČR, které jsou oprávněny
ke kontrole zdroje dané značky a typu. Databázi naleznete na
tomto odkazu: https://ipo.mzp.cz/ . Databáze umožňuje provozovateli vyhledat v mapě nejbližší odborně způsobilou osobu pro jeho značku a typ zdroje, a pokud nebude ochotna
provést kontrolu za referenční finanční limit, který je stanoven vyhláškou (č. 415/2012 Sb.), může skrze databázi provozovatel komunikovat přímo s výrobcem zdroje, který by mu
měl poskytnout odborně způsobilou osobu, která kontrolu ve
finančním limitu bude schopna vykonat.
Zdrojem příspěvku je web Ministerstva životního prostředí
www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste, kde najdete další důležité
rozšiřující informace, odkazy a odpovědi na často kladené
otázky.
- Jiří Nevima, starosta -
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INFORMACE Z OBCE
Odlož mobil v knihovně
Obec Střeň a místní knihovna se zapojily do projektu Odlož
mobil v knihovně. Jedná se o společný projekt organizace
ASEKOL a Olomouckého kraje, jehož hlavním smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Vítězné
knihovny ve své kategorii mohou získat finanční prostředky na
obnovu knihovního fondu. Každý soutěžící, který odevzdá
vysloužilý mobilní telefon bude zapojen do losování o poukázku v hodnotě 1.000,- Kč na nákup knih dle vlastního výběru.
Spuštění akce je naplánováno na 14. června a potrvá do
30. září. Aby mohla knihovna soutěžit o finanční odměnu,
musí za dobu trvání soutěže splnit limit vybraných mobilních
telefonů. Pro Obec Střeň je to kategorie do 1000 obyvatel
a limit je nastaven na 20 ks odevzdaných telefonů. Žádáme
občany, pokud mají doma přebytečný vysloužilý mobilní telefon, aby se zapojili do tohoto projektu a odevzdali mobil
v kanceláři obecního úřadu. Ten bude označen sběrovým štítkem a následně odevzdán pořadatelům této akce a zařazen
do soutěže.
Knihovna
Oznamujeme občanům, že místní knihovna bude před letními prázdninami naposledy otevřena v pondělí 28. června. Její
provoz bude obnoven od 6. září.

Zdroj: www.souvrapice.cz

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 2/2021
1. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje rozpočet obce na rok
2021 takto:

2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Příjmy rozpočtu

18.126.941,- Kč

Financování příjmů

7.288.000,- Kč

Celkové příjmy ve výši

25.414.941,- Kč

Výdaje rozpočtu

22.641.226,- Kč

Financování výdajů

2.773.715,- Kč

Celkové výdaje

25.414.941,- Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet jako vyrovnaný, ke
krytí výdajů bude použit úvěr a přebytky hospodaření minulých období.
Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků
a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2021 fyzickým a právnickým osobám:
dotace Sbor dobrovolných hasičů Střeň 35.000,- Kč
dotace SRPŠ při ZŠ a MŠ Střeň 20.000,- Kč
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
568.050,- Kč
na mzdové prostředky PO ZŠ a MŠ Střeň 62.000,- Kč
finanční dary fyzickým osobám za kulturní vystoupení
10.000,- Kč
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• finanční dary spolkům, kapelám za kulturu 10.000,- Kč
• finanční dary neziskovým organizacím, (hospice, DD, Klíč)
23.000,- Kč
• Obec Štěpánov, Obecní policie Štěpánov 27.000,- Kč
• příspěvky sdružením – Mikroregion Litovelsko, MAS, RARSM, SOSM, SMS, komáři, dopravní obslužnost, DSO
Region Moravská 145.000,- Kč
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy a
Mateřské školy Střeň, okres Olomouc, příspěvkové organizace na rok 2021 a to v následující výši: náklady 5.528.300,- Kč, výnosy – 5.528.300,- Kč a příspěvek na provoz - 568.050,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Střeň, okres Olomouc,
příspěvkové organizace na roky 2021 - 2024.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování platů a zákonných odvodů pro Základní školu a Mateřskou školu Střeň,
okres Olomouc, příspěvkovou organizaci na období leden –
srpen 2021 a to ve výši 62 000,- Kč.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na zhotovení projektové dokumentace k akci Chodník podél silnice III/44620 od hřiště po ZŠ.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce č. 1/2021 o nočním klidu.
Zasedání č. 3/2021
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci SEK – Optická síť Střeň v hodnotě
320 110,- Kč bez DPH.
- Obecní úřad -
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PLÁNOVANÁ DOVOLENÁ MUDR. ADAMCOVÉ
Červenec:
• 7. - 9. července 2021 bez zástupu
• 26. - 30. července 2021 - zástup MUDr. Romana Švecová
Srpen:
• 2. - 6. srpna 2021 - zástup MUDr. Romana Švecová
Září:
• 13. - 17. září 2021 - zástup MUDr. Romana Švecová
• 27. září 2021 bez zástupu

Říjen:
• 25. - 29. října 2021 - zástup MUDr. Romana Švecová
MUDr. Romana Švecová, ordinace poliklinika Spea Olomouc, náměstí Národních Hrdinů 2, tel. 585 224 527,
email: ordinace@mudr-svecova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘEŇ
„Prázdniny se kvapem blíží“
Náš optimismus se vyplatil a školka byla nakonec znovu otevřená všem dětem. Při té příležitosti jsme neotáleli a jako
první pro děti přichystali čarodějnické dopoledne, které se
uskutečnilo v pátek 30. dubna. V tomto období byla bohužel
školka zpřístupněna pouze některým dětem, ale i přesto, jsme
si tento den náležitě užili. Navštívili nás čarodějové a čarodějnice z celého světa, nechyběl ani nejmocnější kouzelník Albus
Brumbál.

Další akcí, která se uskuteční 16. června je výukový program
„Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem“ (projekt Zdraví dětem)
a dva dny na to, tedy 18. června pojedeme s dětmi na výlet
do Červenky do Doubravského dvora.
Poslední dny ve školce plánujeme nocování předškoláků ve
školce (z pátku 25. června na sobotu 26. června), pasování
předškoláků na školáky (29. června) a rozloučení se školkou
(30. června) .

Páteční květnové dopoledne patřilo tradičnímu školnímu
skupinovému fotografování a o týden později jsme s dětmi
vyrazili navštívit místní knihovnu, která je krásně zmodernizovaná. Dětem se v nových prostorách knihovny moc líbilo
a musím říct, že zájem o „prohlížení knih“ byl taktéž veliký –
po odchodu dětí měla paní knihovnice co třídit :D. Mockrát
děkujeme za zpřístupnění knihovny a budeme se těšit zase
příště.

Mateřská škola bude částečně v provozu i o prázdninách,
jak jsme již zvyklí:
Červenec: čtvrtek 1. července – pátek 9. července 2021
(pondělí 5. a úterý 6. července státní svátky – MŠ uzavřena)
Srpen: pondělí 23. – úterý 31. srpna 2021
Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu
1. září 2021.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN!
- Adéla Stryková -

Nyní se již nacházíme v měsíci červnu, čas neúprosně letí,
a každý týden nás něco čeká. První červnový den patřil všem
dětem. Herna školky se změnila v dětské hřiště plné soutěží.
Děti byly rozdělené do menších skupin, které postupně plnily
dané soutěžní úkoly. Protože byly statečné a velice šikovné,
samozřejmě obdržely odměny.
Ve čtvrtek 10. června přijel do školky herec z MDO, který
dětem předčítal dvě pohádky (v rámci projektu Celé Česko čte
dětem).
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEŇ
Vážení přátelé,
v posledním čísle Zpravodaje bychom rádi zhodnotili uplynulý
školní rok. Rozhodně nemůžeme říci, že by byl bezproblémový a pohodový. Hlavně ve vztahu k našim dětem, které velmi
dlouhý čas nemohly chodit do školy. Výuka probíhala distanční formou, někdy s menšími a někdy s většími problémy. Většina dětí se ale snažila učivo zvládnout a za pomoci rodičů se
jim to dařilo. Chyběl však velmi potřebný sociální kontakt mezi dětmi i osobní kontakt s učitelem. Distanční výuka představuje velkou míru samostatnosti a soběstačnost. Je náročná
i pro děti z druhého stupně, natož pro naše děti, které na
tento způsob výuky ještě nejsou připravené. Celé období pro
ně bylo hodně náročné a stresující. Všichni učitelé se jim snažili práci zjednodušit a ulehčit a zároveň do vzdělávacího procesu zahrnout většinu učiva, kterou děti měly obsáhnout. Co
nebylo možné realizovat po dobu této formy výuky, odložilo
se až na dobu, kdy byla dovolena prezenční výuka. Snažili
jsme se vyrovnat rozdíly, které vznikly mezi dětmi. Vyžadovalo to individuální přístup, toleranci a značnou míru trpělivosti,
pochopení a hodnocení spíše motivující. Myslím, že se nám to
podařilo.
Děti znovu nastoupily do školy 12. dubna za dodržování přísných hygienických podmínek. Kromě zvýšené hygieny osob
i prostor musejí podstupovat pravidelné týdenní testování
antigenními testy a do nedávna musely nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Některé děti toto
opatření zvládaly bez větších problémů, některým roušky vadily při dýchání i komunikaci. Nyní mohou roušky odložit alespoň při frontální výuce, což způsobilo velké nadšení. Nadále
nemáme dovoleno zpívat, ale už alespoň můžeme cvičit.
Zatímco při vyučování se snažíme úspěšně dokončit předepsané učivo, ve školní družině se zaměřujeme na zpestření
a zábavu. Děti si užily rej čarodějnic a dva projektové dny.
S nadšením soutěžily, konstruovaly zajímavé stavby a skládaly
z papíru složitá origami. Jsou velmi šikovné.

a ze zbývajících peněz jsme za přispění obce dokoupili tři interaktivní tabule. Dvě do školy a jednu do školky.
Druhý důležitý projekt byl zaměřen na modernizaci školní
kuchyně. Ve spolupráci s MAS Moravská cesta jsme od SZIF
získali 473 000 Kč, za které jsme pořídili konvektomat, myčku
nádobí, ohřívací vozík, elektrický sporák, nové vodovodní baterie i dřezy a další drobné pomocníky. SZIF dotoval projekt
378 400,- Kč, zbytek 94 600,- Kč doplatil zřizovatel. Bez jeho
pomoci a pomoci MAS Moravská cesta bychom asi na projekt
nedosáhli. Velké poděkování za práci a administrativní podporu patří zejména paní Miloslavě Hruškové z MAS, která nám
pomáhala řešit problémy vzniklé při přípravě a realizaci projektu. Modernizací školní kuchyně jsme zvýšili kapacitu vydávaných jídel a začali jsme vařit pro cizí strávníky. Těmi jsou
zejména místní starší obyvatelé a služby využívají i někteří
rodiče. Postupně se chceme zaměřit na vaření převážně zdravých jídel plných vitamínů a živin a přispívat tak k formování
zdravého životního stylu našich dětí. Doufáme, že se nám to
podaří i když víme, že cesta nebude lehká. V nové kuchyni vaří
i nová paní kuchařka, paní Eva Doležalová, která k nám nastoupila po dlouhé nemoci paní kuchařky Hanákové. V naší
kuchyni je spokojená, nové vybavení jí usnadňuje namáhavou
práci. Věříme, že se jí u nás bude i nadále líbit a že u nás zůstane.
Teď už se ale hlavně těšíme na prázdniny. Některým z Vás se
může zdát, že jsme letos měli prázdniny dost dlouho, když
jsme se učili z domova. Věřte nám, že práce, kterou děti
z domova odváděly byla hodně namáhavá a náročná a prázdniny si opravdu zaslouží. Snad budou plné sluníčka, koupání,
výletů a dobrodružství a všichni načerpáme síly pro další školní rok. Snad lepší, než ten letošní.
Přejeme Vám hezké léto.
- Miloslava Ťoupalíková -

Na závěr školního roku proběhlo focení. Konečně nám počasí začalo trochu přát, tak jsme si focení užili venku.
Ve dnech 9. a 10. června proběhla prodejní výstava knih
v kulturním domě. Knihy nám zapůjčilo Knihkupectví Dobrovský a bylo opravdu z čeho vybírat. Zároveň jsme pokračovali
v tradici Celé Česko čte dětem. Letos jsme s většími dětmi
zkusili číst v hanáčtině. Menším dětem z mateřské školy jsme
nabídli autorskou pohádku z dílny herce Moravského divadla
Olomouc.
Ještě nás čeká školní výlet. 24. června pojedeme do ZOO
Zlín, známější jako ZOO v Lešné a už se opravdu moc těšíme.
Téměř dva roky jsme nikde nebyli a všichni si zaslouží odměnu. Pak už jen vysvědčení, za které děti určitě zaslouží velkou
pochvalu.
V průběhu roku jsme
uzavřeli dva důležité projekty. Dokončili jsme projekt Šablony do škol. Kromě profesního vzdělávání
pedagogů jsme již dříve
jsme nakoupili informační
techniku pro děti a žáky
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STAŘEČEK LÓN ZACHRÁNIL STŘEŇ
Začátkem června roku 1917 šel můj stařeček František Dohnal s kosou na rameni sekat louku. Bylo to za 1. světové
války. V té době nepřátelské letectvo provádělo nálety na
rakouské pozice. Obyvatelstvo bylo upozorněno, že nepřítel
shazuje bomby i do zázemí, a když některá nevybuchne, že
stále může být nebezpečná. Kdyby někdo na takovou bombu
přišel, ať to ohlásí na četnické stanici.
Když děda přišel na louku v dnešní Páži, uviděl v trávě velikou kouli. Hned ho napadlo, že je to nevybuchlá puma. Vrátil
se rychle domů, řekl stařence, co našel, zakázal jí o tom mluvit a šel to ohlásit do Unčovic. Vrchní strážmistr s četníkem se
i s dědou vypravili do Střeně, kde na ně čekala skoro celá
dědina (stařenka mlčela!).

Po delší debatě bylo rozhodnuto, že nejstarší občan se obětuje a půjde holí pumu zničit. Pro tento zákrok byl vybrán stařeček Lón z čísla 51. Souhlasil s tím, že zachrání dědinu. Na
jeho poslední přání mu koupili žejdlík míšené kořalky, se všemi se rozloučil a vyšli na pumu. Kus od louky a za zpěvu
„Zachovej nám Hospodine“ vyrazil děda na pumu. Vždy po
několika krocích zastavil, upil míšené, zadupal a popošel několik kroků dál. Tak pokračoval, až došel k pumě.
Dopil míšenou, pokřižoval se a uhodil prudce do koule. Vyletělo z ní mračno nazelenalého prachu. Byla to velká pýchavka.
Zdroj: obecní archiválie

-Vladimír Kamínek -

STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
ANKETA BARIÉRA BODÁK CYKLOKROS ČELENKA DCERUŠKA
DROGA FINÁLE FINTA FORMA FOTEL GULAG HLADINA HOROSKOP INZERCE JAVOR KACHLIČKA KALHOTKY KARANTÉNA
KOBRA KOLONA KRABIČKA MAHAGON MEŠITA MINERÁL
MYŠKA NADVLÁDA NÁKUP NÁSTĚNKA NÁVRAT NOCLEH ODPAD OŠTĚP PRAVOPIS PROGRAM ROHOŽKA ROSOL ŠŇŮRA
- Dagmar Holániková Nepříjemní škůdci na zahradě ...tajenka

Zdroj: www.hobby.instory.cz

Jak na mšice bez chemie
Většina zahrádkářů hledá způsoby, jak se s mšicemi vypořádat přírodní cestou. Často pomohou babské rady, vycházející
ze zkušeností našich předků. Které opravdu pomohou?
Prevence je základ. Chcete-li mšicím svou zahradu znechutit,
vysaďte na ni lichořeřišnici, heřmánek, povijnici, saturejku
nebo pažitku.
Přirozenými nepřáteli mšic jsou slunéčko sedmitečné
a vosička. Neškodně vypadající beruška zvládne za měsíc
zahubit i celou tisícovku mšic.
Osvědčeným přípravkem je výluh z tabákových listů.
15 g jich namočíme na půl hodiny do 2 litrů teplé vody a postříkáme postižené rostliny. Použít můžeme i nedopalky. Metoda ovšem není příliš vhodná na ovoce a další poživatiny.
Mšice zahubí také výluh z rajčatových listů, které necháme
ve vodě stát přes noc.
Dalšími účinnými rostlinami v boji s mšicemi jsou kopřivy,
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česnek či pelyněk. Vložíme je do nádoby s vodou, postavíme
na slunce a po týdnu můžeme na mšice nalít zahnívající tekutinu.
Okrasné rostliny můžeme zbavit mšic pomocí roztoku lžíce
tekutého mýdla nebo jaru ve 2,5 l vody. Neaplikujeme ve
chvíli, kdy jsou rostliny vystaveny přímému slunci.
Jak přilákat berušky na zahradu?
Berušky, které jsou pro mšice predátory, přiláká cukerný
roztok. Navnadíme je i vysazením slunečnic nebo muškátů.
Jak se zbavit mravenců?
Mravenci si mšice rádi pěstují. Proto je dobré zbavit se jich
také. Kromě chemických přípravků je odpudí i sůl, kávová
sedlina, pálivá paprika a skořice, které rozsypeme v okolí cestiček, případně i na mraveniště.
- Dagmar Holániková Zdroj: www.prima-receptar.cz
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PLÁN AKCÍ
27. srpna

Letní kino

23. července Letní kino

11. září

Komárfest

24. července Nohejbalový turnaj

25. září

Vinobraní

19. června

6. srpna

Volejbalový turnaj

Letní kino

OMALOVÁNKY PRO DĚTI

- Petr Němeček Zdroj: www.napadydoskolky.blogspot.com

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 12. srpna 2021
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Andrea Adamcová, Adéla Stryková, Miloslava Ťoupalíková, Vladimír Kamínek, Dagmar Holániková,
Petr Němeček.
Redakční rada: Petr Němeček, Dagmar Holániková, Vladimír Kamínek.
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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