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Vychází jednou za dva měsíce.

PŘÍPRAVY NA KOMÁRFEST
Dva roky uplynuly jako voda a obec opět žije přípravami na Komárfest. Letošní
ročník si připomeneme kulaté 140. výročí od začátku vyučování na místní škole.
Pokud nám to epidemiologická opatření nezhatí, čeká vás spousta zábavy, dobrého jídla a kvalitní muziky.
Bez dobrovolníků se takováto akce
nedá v našem prostředí organizovat.
Jménem obce prosím tedy občany
a další příznivce obce o pomoc při obsazení pozic ve stáncích. Za odměnu dostanou dobrovolníci originální tričko
Komárfest, které bude mít tentokrát
černou barvu. Zájemci se mohou hlásit
na obecní úřad, popř. starostovi či místostarostovi obce. Předem děkujeme.

byla poukázána na účet obce Moravská
Nová Ves, kterou naši občané dlouhodobě navštěvují při cestách za vínem.
Poděkování míří také ke všem, kteří
pomohli sbírku organizovat. Obec Střeň
přispěla prostřednictvím Mikroregionu
Litovelsko, kdy se každá obec vzdala
každoročního příspěvku na kulturní akce
(10 tis. Kč) a celý mikroregion tak věnoval zasaženým obcím 230 tis. Kč.

V rámci Komárfestu proběhne také
výstava fotografií související s historií
školy. Pokud máte doma např. staré
třídní fotky či jiné fotografie související
se školou, poskytněte je prosím
k naskenování na obecní úřad a to
nejpozději do 30. 8. 2021. Určitě bude
zajímavé sledovat, jak plynul čas v naší
škole ☺.

Poděkování od obce patří rovněž všem
organizátorům letních akcí v obci. A že
jich nebylo málo: volejbalový turnaj,
výstava knih, hasičský sportovní den,
letní kina.

V prostoru u zahrádky místního pohostinství jsme rozšířili plochu obecní
vývěsky. Následovat bude instalace cyklonabíječky pro dobíjení elektrokol.
24. června zasáhlo obce na Hodonín- K hojně využívanému solárnímu komsku ničivé tornádo. Od následujícího presoru tak přibude další vybavení na
dne jsem postupně zaznamenával dota- podporu cykloturistiky.
zy od občanů, zda bude obec organizoVe spolupráci s firmou Zásilkovna
vat sbírku. Ta se nakonec povedla usku- s.r.o. máme v plánu instalovat v blízkosti
tečnit díky pracovníkům obecního úřa- obecního úřadu do konce roku samoobdu, zastupitelům a členům sociálního služné výdejní místo tzv. Z-BOX
výboru ve dnech 9. a 10. července. Vy- (zbox.zasilkovna.cz). Nebudete už muset
bralo se celkem 134 500,- Kč, což je his- čekat na objednaný balíček, až vám zatoricky nejvyšší výtěžek z veřejné finanč- volá kurýr. Podrobnější informace vám
ní sbírky pořádané obcí Střeň. Všem poskytneme po instalaci zařízení.
dárcům moc děkujeme. Uvedená částka
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Aktuální úvodník si dovolím využít jako
informační okénko k větším projektům,
které obec připravuje. Dobrou zprávou
je, že máme stavební povolení pro akce
rekonstrukce školy a rekonstrukce kulturního domu. U obou projektů se dále
pracuje na podrobnější realizační dokumentaci a čekáme na vhodné dotační
výzvy.
Rozsah projektové dokumentace na
chodník od školy po fotbalové hřiště se
postupně rozrůstá. V části od zdravotního střediska směrem ke hřišti plánujeme
také vybudování parkovacích zálivů. Ze
všech zpevněných ploch bude potřeba
odvést dešťové vody a v místech, kde
chybí dešťová kanalizace je nutné vyprojektovat dostatečně kapacitní řešení
kanalizace. V části okolo kapličky a pomníku padlých jsme zadali projektantovi
zpracování architektonické studie budoucí podoby okolí této historické a reprezentativní části obce. Ještě nás tedy
čeká dlouhá cesta ke kompletnímu projektu.
K realizaci se blíží akce Zázemí pro
sportovně společenský areál ve Střeni.
Zhotovitelem akce bude firma RI-STAV
s.r.o. s nabídkovou cenou 4 311 565,37
bez DPH, která byla vybrána v rámci
veřejné zakázky. Začátek stavby plánujeme na podzimní měsíce. V důsledku toho budou částečně omezeny tradiční
přístupové cesty ke hřištím v areálu.
V rámci dotační žádosti podané na
MAS Moravská cesta byla obci přiznána
dotace na nový nábytek do kulturního
domu. Pokud půjde vše hladce, tak
v plesovou sezónu bychom mohli sedět
na nových židlích u nových stolů.
Závěrem bych vám chtěl popřát hezký
zbytek léta užitý ve zdraví a konstatovat,
že jsem hrdý na naše občany, kteří dokáží pomáhat všude tam, kde je potřeba.
- Jiří Nevima, starosta -
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Na jaře minulého roku se více jak 30 vlastníků nemovitostí
přihlásilo v rámci dotazníkového šetření o kompostér do domácnosti zdarma. Projekt Kompostování v obcích Olomouckého kraje I, který administruje Sdužení měst a obcí východní
Moravy, byl podpořen a požadované kompostéry tak budou
dodány. Problém s projekty je pořád stejný. Vše trvá neskutečně dlouho. Tak snad se to povede alespoň do konce roku.
Uvidíme…

Podél silnice na Štěpánov od čistírny odpadních vod po hráz
jsme letos na jaře vyseli naklíčené vlašské ořechy (vyznačeno
kolíky). Inspirací nám byl plodící ořech, který se objevil u plotu areálu bývalého zemědělského družstva. Z vysetých oříšků
vyklíčily rostliny a pokud je časem nikdo nezničí, mohla by
zde vzniknout samovolně a bez nákladů ořechová alej. Ale to
si ještě pár let počkáme. Nic není hned ☺.

Závěrem si dovolím zveřejnit odpověď náměstka pro oblast
dopravy Olomouckého kraje Michala Záchy na naši stížnost
týkající se stavu komunikace III/44620 v úseku od železničního přejezdu po výjezd na silnici II/446 u Pňovic:
Ze strany Správy silnic Olomouckého kraje probíhá na silnici
III/44620 standardní údržba za běžného silničního provozu
spočívající v opravě výtluků, zalití vzniklých spár, kosení travních porostů atd.

V tomto roce probíhá v obci obnova povrchu lamp veřejného osvětlení. Náklady na celou akci tvoří pouze použitý materiál, protože oba pracovníci, kteří se této práci věnují, jsou
placeni z dotačních prostředků programů podpory zaměstnanosti. Jedná se konkrétně o projekty Podpora zaměstnanosti
na Litovelsku (výzva MAS Moravská cesta) a Startovací centrum Olomouce (výzva ITI Olomoucké aglomerace). Díky realizaci uvedených projektů jsme schopni vytvářet nová pracovní místa a zároveň šetřit obci finanční prostředky.

Rozsáhlejší opravu silnice mezi Stření a kř. s II/446 u Pňovic
Správa silnic Olomouckého kraje plánuje po ukončení stavebních prací na silnici II/449 v průtahu Litovlí, a to z důvodu
využívání silnice III/44620 pro objízdnou trasu pro vozidla do
12t. Předpokládaná oprava bude spočívat v sanaci poškozených míst náspu silnice, opravu výtluků (fréza + AB), seříznutí
a dosypání krajnic a pročištění resp. prohloubení silničních
příkopů. Celkový rozsah opravy bude upřesněn podle množství poskytnutých finančních prostředků plánovaných na
opravu objízdných tras v rámci akce „II/449 MUK Unčovice –
Litovel“.
- Jiří Nevima, starosta -

INFORMACE Z OBCE
Obecní knihovna
Obecní knihovna bude po skončení letních prázdnin znovu
otevřena od pondělí 6. září. Hodiny pro veřejnost zůstávají
beze změny od 15:00 do 17:00 hodin.
Poplatky
Poplatek za stočné za II. pololetí roku 2021 a poplatek za
psy je splatný do 30. 9. 2021. Platbu lze provést v hotovosti
v úřední dny na pokladně Obecního úřadu nebo na účet obce
vedený u České spořitelny č. ú. 1801698319/0800 variabilní
symbol číslo popisné.
Volby 2021
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky na dny 8. a 9. října 2021. Hlaso-
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vání se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu ve
Střeni:
•

v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

•

v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu bude v naší obci proveden
v pátek 8. října 2021 od 16.00 do 17.00 hod. opět před Obecním úřadem. Součástí akce není sběr objemného odpadu.
Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky, výbojky,
štětce a nádoby se zbytky barev, ředidla, mořidla, monočlánky všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky proti
škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry,
staré léky a léčiva, spreje, elektrospotřebiče např. televizory,
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lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, žehličky a další. Za kulturním domem bude přistaven také kontejner na stavební
suť, kde je množství odevzdaného materiálu omezeno na dva
běžně naložené dvoukoláky pro domácnost. Veškeré uvedené
služby jsou pro občany Střeně hrazeny z poplatků za odpady
a na místě se neprovádí žádná úhrada.
Sbírka použitého textilu
V obci Střeň proběhne i letos stejně jako v minulých letech
sbírka použitého textilu. V sobotu 16. a 23. října 2021 od 9:00
do 10:00 u vstupu do kulturního domu budou sbírku řídit členové sociálního výboru. Doporučujeme věci předem zabalit
do igelitových pytlů či krabic tak, aby se nepoškodily transportem. Jaké věci je možné darovat:
•
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské);
•

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky;

•

peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky;

•

obuv (veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené
gumičkou, aby se boty neztratily);

•

hračky (plastové, plyšové, jakékoliv).

v ordinaci na ulici Slovenská 3. Žádáme pacienty, aby se na
vyšetření především na preventivní prohlídky a očkování,
telefonicky objednali na telefonním čísle 585 224 729.
Odlož mobil v knihovně
Vyzýváme občany k účasti v soutěži Odlož mobil
v knihovně. Pokud máte doma přebytečný starý vysloužilý
mobilní telefon, abyste se zapojili do tohoto projektu a odevzdali mobil do 30. září v kanceláři obecního úřadu. Ten bude
označen sběrovým štítkem a následně odevzdán pořadatelům
této akce a zařazen do soutěže o poukázku v hodnotě 1.000,Kč na nákup knih dle vlastního výběru.
- Obecní úřad -

V průběhu celého roku je také možné předat použité oblečení a obuv přímo na střediscích Charity ve Šternberku, Litovli
nebo Uničově.
Bližší informace naleznete na: www.sternberk.charita.cz.
Předem děkujeme všem dárcům.
Oznámení dětské lékařky
Péče o pacienty MUDr. Hoffmannové převzala dětská ordinace Pediatr OL s.r.o. Po dobu probíhající rekonstrukce ordinace v Nákle je ošetření pacientů zajištěno v Olomouci

ZŠ A MŠ STŘEŇ
Vážení přátelé,
pomalu se blíží konec prázdnin a dovolených a my se již
připravujeme na nový školní rok. Začněme těmi lepšími zprávami. 11. září nás čekají oslavy obce Komárfest a s tím spojené oslavy významného 140. výročí založení naší školy. Všichni
se moc těšíme a na oslavy se připravujeme. Škola pro Vás
připravuje Den otevřených dveří, na který jste srdečně zváni.
Den otevřených dveří bude probíhat od 9 do 11.30 hodin, pro
bývalé učitele a pracovníky pak od 16 hodin. Doufáme, že to
bude příležitost k neformálnímu setkání, kdy si každý z Vás
může zavzpomínat na časy minulé a popovídat o škole současné i vizi budoucí. Rádi Vám uvaříme kávu nebo čaj, prove-
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deme vás po škole a věříme, že bude dostatek času i na příjemné posezení. Odpoledne na Komárfestu pak budou mít
naše děti krátké vystoupení.
Zároveň pro Vás bude v kulturním domě výstava dobových
fotografií, třeba se na některé z nich poznáte. V této souvislosti bychom Vás chtěli poprosit o zapůjčení starých fotografií
školy nebo obce. My bychom si fotografie oskenovali
a v pořádku Vám je vrátili. Jistě máte takové, kterými my
bohužel nedisponujeme. Fotografie je možné donést na obecní úřad do 30. 8. do 15 hodin. Moc za případné zapůjčení děkujeme.
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Nyní k novému školnímu roku. Jako každému z Vás i nám
velmi záleží na tom, aby proběhl bez větších problémů
a všechny děti mohly do školy chodit, vzdělávat se a hrát si.
Osobní kontakt je důležitý pro všechny účastníky vzdělávacího
procesu, u mladších žáků je nedílnou součástí zdravého rozvoje osobnosti. Snažili jsme se tento školní rok nastavit tak, aby
prezenční výuka byla omezena co nejméně, kdyby opět přišla
doba lockdownu a školy se hromadně zavíraly. Dochází u nás
k některým organizačním změnám ve složení tříd. Do první
třídy budou chodit žáci 1., 4. a 5. ročníku (celkem 12 žáků), do
druhé třídy žáci 2. a 3. ročníku (celkem 15 žáků). Vzhledem
k tomu, že nám ministerstvo umožnilo spojování a dělení
dvou tříd, budou se děti na výuku dělit do různých skupin
podle předmětů a počtu. Nebudou tedy od sebe tak striktně
oddělovaní, též ve školní družině budou spojeni všichni dohromady. Třídní učitelkou v první třídě bude paní Mgr. Marcela Lukašíková, ve druhé třídě paní Mgr. Milada Nováková.
Pedagogický sbor zůstává pro tento školní rok nezměněný.
Nadále budeme dělat vše pro to, aby bylo dětem zajištěno
bezpečné hygienické prostředí. Všechny prostory školy pravidelně dezinfikujeme a zajišťujeme správné prostředky pro
dostatečnou hygienu s ohledem na citlivost dětské pokožky.

Věříme, že nám všechna opatření pomohou situaci udržet
pod kontrolou a ve spolupráci s vámi se nám nějaký nepříznivý scénář vyhne. Chtěla bych poděkovat všem za jejich zodpovědný přístup v loňském školním roce, kdy jsme se všichni
přesvědčili, že rozumným přístupem a ohleduplností lze každou situaci zvládnout.
Trochu méně příjemná opatření najdete na našich webových stránkách. Týkají se zejména návratů z dovolených
v zahraničí a následném nástupu do školy a školky. Jedná se
zejména o povinnost nahlásit škole pobyt v zahraničí
v posledních 14 dnech před nástupem do školy a povinnosti,
které z toho vyplývají. Také nás čeká hned na začátku školního roku opakované testování. Prvňáčkové ho budou moci mít
odložené o jeden den, ostatní žáci se budou testovat hned
prvního před vstupem do školy. Abychom však neměli ten
začátek roku hned zkažený, připravujeme pro všechny děti
zajímavý program, který je určitě potěší.
Tak PRAVOU, DĚTI, PRAVOU.
- Za kolektiv školy Mgr. M. Ťoupalíková -

RODÁK ZE STŘENĚ NA OLYMPIÁDĚ V TOKIU
Olympiáda v době covidu
Olympiáda Tokyo 2020 končí a naši sportovci, členové českého olympijského týmu, kteří se jí účastnili jsou už zpět
v Česku. Jak hodnotí tuto kvůli koronaviru neobvyklou olympiádu masér české cyklistické silniční reprezentace Michal
Frantík?

vyhrála ve špurtu Mistrovství České republiky v silničním závodě a porazila Martinu Růžičkovou a Martinu Sáblíkovou a já
byl tehdy s Pavlínou u toho. Pak byl pro mě neskutečným
zážitkem finálový zápas Emírova poháru fotbalového týmu AlArabi v Kuvajtu, kdy vítězům předával medaile a pohár samotný „vládce“ Kuvajtu, který nás pak pozval k sobě do paláce.
A také jsem měl obrovskou radost, když jsme vyhráli Galský
pohár v klubu hraným v Kataru. Těch emocí při sportu člověk
zažije spoustu, i když sedí na lavičce nebo čeká závodníka
v cíli.
Ale olympiádu řádím jednoznačně nejvýše. Olympiáda má
své výjimečné místo, je vrcholem nejen pro sportovce, ale
i pro realizační tým. Jednak už obecnou symbolikou olympiády, kde se smazává barva pleti, vyznání, pohlaví. Je to symbolika míru a přátelství. Spojení sportovců všech národů. Rovnoprávnost všech sportovců, kde se neřeší politické, rasové nebo náboženské vyznání. Samozřejmě i tím, že se pořádá jedenkrát za čtyři roky, a tak se jí účastní opravdu špičkově připravení sportovci. Těch důvodů je opravdu řada, proč je
olympiáda a účast na ní výjimečná.

Sice nejsi sportovec, ale téměř 25 let se díky různým pracovním pozicím pohybuješ kolem vrcholových sportovců, takže
vidíš jejich emoce při jejich vítězstvích, ale i prohrách. Prožíváš emoce s nimi? Byl jsi také na olympiádě v Tokiu. Kam
tuto sportovní akci řadíš v porovnání s jinými sportovními
závody?
U sportu se opravdu pohybuji s přestávkami řadu let. Nejvíce mě vždy emočně dojímalo a občas mi ukápla i z oka slza,
když uspěla má sestra Jiřina, která také závodila na kole. Vždy
jsem to s ní emočně prožíval. Ale to je rodina, takže jiná kategorie emocí. Pak samozřejmě úspěch Pavlíny Šulcové, když

4

A čím byla konkrétně Olympiáda Tokyo 2020 podle tebe
výjimečná?
Už samotným názvem Tokyo 2020, ale v podstatě tato
olympiáda byla pořádaná v roce 2021 kvůli pandemii covidu19. Žijeme ve zvláštní době a tato olympiáda se zapíše do
historie olympiád, tak jako z jiného důvodu olympiáda
v Moskvě nebo v Los Angeles. Ta letošní byla zajímavá tím, že
se odehrávala bez diváků na sportovišti. O to víc jsme byli
i my překvapeni, kolik místních lidí se sešlo u silničního závodu, kdy po celé trati lidé bouřlivě fandili. Ale je to asi tím, že
tento sport se provozuje na veřejném prostranství. Lidé tedy
měli možnost ocenit, že je olympiáda a mohou něco málo
vidět.
Bohužel do olympijské vesnice jsme se vůbec nedostali, jen
na PCR testy. Atmosféru vesnice jsme tedy vůbec nezažili.
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Pracovali jsme v extrémních podmínkách. Ale přesto si myslím, že má olympiáda smysl a olympijská myšlenka bude nadále pokračovat a překoná tuto zvláštní dobu. Navíc, jak je
vidět, pro Českou republiku je medailově úspěšná.
Co bylo ale sympatické, že když jsme byli v karanténním
hotelu, tak naproti v paneláku pověsili Japonci českou vlajku,
aby nám projevili sympatie.
Japonsko je jednou z mála zemí, kde jsi byl poprvé. Jaký na
tebe udělalo dojem?
Díky veškerým opatřením toho člověk moc neviděl. Naštěstí
však silniční cyklistika je sport, který se provozuje na silnici ve
venkovním prostředí, takže z okna automobilu jsme trochu
z Tokia viděli. Tokio je velice moderní a vyspělé město
s moderními výškovými budovami, vícepatrovými trojproudovými dálnicemi. Všude je čisto i auta na silnicích mají neskutečně nablýskaná, to svědčí o čistotě a pořádku Japonců. Závodilo se kolem hory Fudži s cílem na Fudži speetway aréně,
takže jsme měli možnost spatřit přírodu a venkov. Příroda je
zde velice bohatá díky teplu a vlhkosti a opět vše v čistotě
a udržované. Na každém kroku vidíte japonskou mentalitu,
smysl pro řád, systém a pořádek. Pokud vybočíte z tohoto
systému, tak Japonci velice složitě improvizují, což je naopak
výsada nás Evropanů, zejména Čechů. Díky tomu jsem zažil
i pár krizových okamžiků, které určitě ovlivnily i samotné závodníky. S týmem jsme si zažili i spoustu nových zkušeností.
Sám jsem si myslel, že mě již nemůže nic překvapit, protože
jsem opravdu byl téměř na všech kontinentech kromě pólů
a zažil jsem spoustu situací, ale tady to byl opravdu nový zážitek a zkušenost, včetně každodenního PCR testování na covid19.
Co samotné závody na olympiádě? Můžeš se podělit o nějaké zážitky?
Myslím si, že přes veškeré útrapy Michael Kukrle, rodák
z Mohelnice a odchovanec Uničovské cyklistiky, zvládl závod
na jedničku. Byl celý závod v úniku a ještě obsadil velice krásné místo. Patří mu velká gratulace. A myslím si, že jako tým
nás to všechny velice semklo. Nakonec jsem byl i rád, že jsem
si mohl užít fandění s Japonci v hotelu, když judista Krpálek
vyhrál finále a získal zlato a místní Japonce jsem učil naši českou hymnu. Nebo když mi dali potěžkat zlatou a stříbrnou
medaili střelci Jiří Lipták a David Kostelecký (byly opravdu
těžké). Těch zážitků a emocí člověk v Tokiu zažil opravdu
strašně moc.
Co nebylo příjemné, tak to obrovského teplo a vlhko. Kvůli
tomu jsme potřebovali hektolitry vody a ledu, které jsme měli
neustále na trénincích a u sebe. Ice boxy jsme měli plné pití
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a ledu. Cyklisté museli neustále pít a pod dres si dávat led
vsypaný do dámských punčoch. Samozřejmě o to horší a nešťastné bylo to, když při samotném závodě, který měřil přes
200 km, nás pořadatel jejich vinou neodvedl na dvě občerstvovací stanice pro závodníky a závodníci neměli v ten moment dostatečný příjem vody, pití ani jídla a samozřejmě ani
ledu. Byla to opravdu velice napjatá situace nejen pro závodníky, ale i náš realizační tým v reprezentaci. Pak jsme museli
jít čtyři km s iceboxem do kopce.
Chtěl bych opravdu poděkovat všem, kteří český olympijský
tým zajišťovali. A samozřejmě kolegům z cyklistického týmu.

Máš i nějakou veselou příhodu z Tokia?
Nevím, jestli to byla veselá příhoda, ale dnes se nad ní pousmívám. Když jsem právě masíroval Michaela Kukrleho, tak
nám do masérny přilezl pavouk o rozměru lidské dlaně, kterého vidíte maximálně v ZOO v teráriu. Zavolali jsme našemu
doktorovi o asistenci a pomoc. Ten nám poslal provozního
místního hotelu. Ale než došel, tak jsme se rozhodli masáž
dokončit. Já jsem masíroval a Michael kontroloval pavouka.
Když provozní přišel a my se zeptali, jak je moc pavouk nebezpečný a jestli je jedovatý, tak sám nevěděl a řekl, že možná
ano. Tak jsme možná zažili i jedno velké dobrodružství.
Představení Michala Frantíka v kostce:
Jeho jméno je známé nejen v českém cyklistickém světě. Je
rodák ze Střeně v Olomouckém kraji, jednatel společnosti
Effetec s.r.o. (výrobci velkoplošných digitálních UV tiskáren)
a velkým propagátorem cyklostezek, ženské silniční cyklistiky
a genderového vyvážení mužů a žen ve sportu. Sám si prošel
Uničovskou cyklistikou a poté byl masér, opatrovatel, podporovatel, sponzor týmů TJ Unex Uničov, Rostex Quantum Vyškov (ženský tým, v kterém závodila např. legenda ženské silniční cyklistiky Lada Kozlíková), SK Sigma Olomouc MŽ, AlArabi Sporting Club (fotbal, příležitostně na mezinárodních
turnajích volejbal), Ed‘ System ZVVZ (profesionální cyklistický
tým, kde závodili Hruška, Svorada, Tesař, Trkal, Konečný, Valach, Kadlec aj.), PSK Whirpool HK (cyklisticky profesionální
tým), tým České reprezentace v silniční cyklistice, Czech mix
Team (který sdružoval české cyklistky a podporoval je při závodění). Také byl pořadatelem závodu O Pohár vesnice Střeň,
kde startoval Kreuziger, Raboň, Huříková, Kulhavý, Kaňkovský
a další.
Jeho heslo: Pohyb, zdravý životní styl a sport jsou důležitou
součástí našeho života.
- Lenka Klopcová -
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INDIE, POPRVÉ A NAPOSLEDY
Poprvé a naposledy. To jsem o Indii prohlašoval po mé první
tříměsíční návštěvě. Od té doby jsem se tam už šestkrát vrátil.
Proč? To se ptám někdy i sám sebe. Obzvlášť, když jsem dvacet hodin ve vlaku a už bych si nejraději dal sprchu a lehl si na
rovnou nepohybující se postel s alespoň 10 centimetrovou
matrací.

Dva Sikhové objímající se na důkaz přátelství. Sikh je jedna
z nejvyšších kast v Indii. Pod turbanem mají vlasy, které si
nikdy nesmí ostříhat. Přijdeš-li za nimi pro radu, musí pomoci.
Indická republika se skládá z 28 spolkových států. V každém
státu se pak mluví jiným jazykem. Děti se ve školách učí svůj
regionální jazyk, poté Hindi (oficiální jazyk Indie) a angličtinu,
jako mezinárodní komunikační prostředek. Kultura, nátura,
zvyky, kuchyně a tradice se liší podle místa, kde se nacházíš.
Často si můžeš po sto kilometrech připadat jako v jiné zemi.
Pro druhou největší demokracii světa je nejvýstižnějším slovem různorodost. Popravdě ani po sedmi měsících si nedovolím tvrdit, že Indii znám, či ji rozumím…
Na Indii si musí člověk hlavně zvyknout. Při první návštěvě
to může trvat klidně i dva týdny. Je to jiný svět. Všudypřítomná posvátná zvířata – krávy, které mají přednost všude, a to
i na hlavní třídě v Novém Dillí (hlavní město Indie, 31 miliónů
obyvatel, 3. největší město světa). Velká města, obzvláště
jejich horší části jsou o hluku, smogu a odpadcích. Ty lepší
části bývají uklizené a dokonce hlídané – smogu se ale neubráníš nikde.

Odvrácená strana Indie. Nepořádek na každém kroku. Ve vodních tocích nejde vidět voda a země má barvu dalmatina. Znečištění je v Indii obrovské.
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V Indii je úplně jiný přístup k osobnímu prostoru. Ten tu
neexistuje. V metru, ve vlaku, v autobuse, či na ulici se na
tebe budou lidé tlačit. Rozhovor z očí do očí se může změnit
ve velmi intimní zážitek, kde o překvapení není nouze.
Pokud chceš věci opravdu zažít, tak zapomeň na Evropský
standard. Chceš-li opravdovou zkušenost u místních lidí budeš
si muset zvyknout na jezení rukama na hliněné podlaze, toaletu formou díry v zemi, kyblíkovou sprchu z nedaleké řeky, či
studny. Za to všechno dostaneš zážitek, na který nikdy nezapomeneš.

Finále fotbalového turnaje v horách. Několik set fanoušků
fandí fotbalistům, které zná celé širé okolí. V turnaji vyhraje
vítěz 50 000 Indických rupií (cca 14 500 korun).

Třetí nejvyšší hora světa, Kanchenjunga. Ze Sandakhpu
(nejvyšší vrchol Západního Bengálska), svítání.

Stoupáné deštným pralesem v Severní Indii v regionu Západní
Bengálsko, výstup na nejvyšší vrchol Sndakhpu.-jedno z posledních míst, kde žijí volně červené pandy.
- Jakub Frank -
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STŘÍPKY Z FARNOSTI NÁKLO
P. Ondřej Jirout sděluje, že každý první pátek v měsíci probíhají návštěvy nemocných. O návštěvu je možné požádat na
telefonním čísle 605 329 955.
Z převážné části jsou již zrekonstruovány vnitřní prostory
fary v Nákle. V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce

fasády této rozsáhlé kulturní památky. Rovněž návštěva farní
zahrady a jezírka bude pro Vás pěkným zážitkem. Zájemci
o prohlídku jste srdečně zváni. Návštěvní hodiny nejsou stanoveny, avšak pokud budou vrata a dveře otevřeny, můžete
si vše volně prohlédnout.
- Marie Tichá -

CHARITA LITOVEL
V rámci služeb Charity Šternberk poskytujeme pomoc rodinám a lidem s finančními problémy. Provoz služeb je poskytován díky podpoře z MAS Moravská cesta v projektu ,,Podpora rodiny a snižování dluhové pasti na Litovelsku
– druhá etapa CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0014300“.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zajišťuje podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, u kterých
je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální
situaci. Služba poskytuje bezplatné poradenství. Sociální pracovnice pomáhá rodinám prohlubovat rodičovské schopnosti, dovednosti a kompetence. Pracovnice pomáhají rodinám
s jejích aktuální situací a společně se snaží najít správnou
cestu k lepšímu. Existuje nespočet témat, na které se společně můžete zaměřit. Ať už se jedná o ztrátu zaměstnání, pomoc se stanovením výživného a péči o dítě, komunikace
s úřady, pomoc se sepsáním různých úředních záležitostí
a mnoho dalšího. Můžete nás kontaktovat na čísle 731 643
780, služba může být anonymní, o Vašich potížích se tak nikdo nedozví.
Poradna Nedlužím, pomáhá lidem nejen s finančními problémy, psaním a podáváním insolvenčních návrhů, ale hlavním účelem této pomoci je poskytování odborné pomoci
lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou řešit sami. Sociální pracovnice poskytuje

podporu těm, kteří jsou ohroženi finančními problémy a zároveň hledá řešení pro ty, kteří se v krizové situaci ocitli.
Dluhová poradna pomáhá:
•
Kontaktovat věřitele – domluvit splátkové kalendáře, či
nacházet jiná řešení
•
Bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby
•
Vyřešit problémy s exekucí
•
Zajistit oddlužení
Sociální pracovnici můžete kontaktovat na čísle 730 585 753.
Snažíme se pomáhat lidem řešit i věci nad rámec našich
služeb a být jim nápomocni a zprostředkovat pomoc dle aktuálního zdravotního stavu či situace. Jsme tu do toho, abychom Vám s Vaší situací mohli pomoci, porozuměli Vám
a abyste na své problémy nebyli sami.
Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují.
Charita Šternberk – středisko Litovel
- Kateřina Kargerová -

POLDR ŽICHLÍNEK
Poldr Žichlínek je největší suchý poldr na území České republiky. Bývá také uváděn jako největší stavba svého druhu
ve střední Evropě. Nachází se u soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka, jižně od obce Žichlínek,
v katastrálním území Žichlínek a Rychnov na Moravě. Plocha
zátopy je 166,0 ha. Retenční prostor nádrže činí
5,9 mil. m³. Výška hráze nad terénem je 7,6 m.

množství ptáků. Byl zde pozorován například sokol stěhovavý (Falco peregrinus), jeřáb popelavý (Grus grus), nebo ústřičník velký (Haematopus ostralegus).
Zdroj: wikipedia
- Vladimír Kamínek -

Poldr Žichlínek je významný z hlediska protipovodňové
ochrany měst Litovel a Olomouc, ale i dalších obcí podél toku
Moravské Sázavy a řeky Moravy včetně lokality naší obce.
Jeho hlavním úkolem je zadržet povodňové vody hlavního
přítoku řeky Moravy
Moravské Sázavy a snížit kulminační průtok stoleté povodně. Poldr je postaven tak,
aby stoletou povodeň (Q100) o objemu 17 mil. m³ snížil na
průtoku ze 126 m³/s na 59 m³/s při celkové délce trvání
pět dnů.
Současně se stavbou hráze došlo i k revitalizaci toků Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Obě vodoteče zde
byly v minulosti napřímeny a okolní vlhké louky meliorovány.
Spolu s meandrujícími toky byly vytvořeny mokřady a stálé
vodní plochy na dně poldru, které tvoří zhruba 10 procent
z celkové jeho rozlohy. Tyto vodní plochy přitahují velké
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Zdroj: www.sindlar.cz/poldr-zichlinek-retencni-nadrz-arevitalizace-toku-a-niv-v-plose-zdrze

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 4/2021

TJ STŘEŇ
Tak to konečně začalo ...
Budeme se těšit na Vaši podporu.
Děkujeme.
- Jarda "doktor" Havlíček
předseda TJ Střeň, z. s. -

Zdroj:
commons.wikimedia.org/wiki/File:S
occerball.svg

SDH STŘEŇ
Nábor mladých hasičů
Ahojky, máš pět a více roků? Chceš se naučit požárnímu
sportu, hrát hry, jezdit na soutěže a jiné dovednosti?
Tak se k nám přidej :)
V pátek 27. 8. 2021 v čase 18 - 19h nebo kterýkoli jiný pátek
ve stejnou dobu (čas se může časem upravovat). Na první
schůzku se sejdeme za KD, kde se dozvíte více informací. Děti
si mohou první schůzku pouze vyzkoušet - klidně s rodiči
a následně se rozhodnout.
S kamarádským pozdravem hlavní vedoucí Irča Drozdová,
podvedoucí Světlanka Drozdová.
- Irena Drozdová -
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INZERCE
Obec Střeň nabízí možnost inzerce v obecním zpravodaji.
Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu přibližně
250 kusů. Pro více informací kontaktujte Obecní úřad Střeň.
Tel. 585 386 835, mail: obec@stren.cz. Ceny jsou uvedeny
včetně DPH. Při dvou inzercích za rok je třetí zdarma.
Dvanáctina strany 60,- Kč

Čtvrtina strany

180,- Kč

Osmina strany

90,- Kč

Polovina strany 360,- Kč

Šestina strany

120,- Kč

Celá strana

720,- Kč

Zdroj: www.iconfinder.com/icons
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
ABONENTKA APERITIV AUKCE AUTOSERVIS AVIVÁŽ BAZÉN CESTA
ČÁRKA ČESNEK DOJIČKA DOTEK
DRUŽKA DUŠIČKA ELEGANCE FAUNA IGELIT KONZOLA KOŠÍK MAPKA
MINCE NAFTA NANUK OPERA OSOBA PANÁK PILKA PLÍSKANICE POKLADNIČKA PŘÍKRM PŘÍSTAVBA PYRAMIDA ŘETĚZ SANDÁL SEKERKA
SOCHAŘKA SOPKA SPOLUPRACOVNICE SÝKORKA TABLETKA TOPINKA
ÚSCHOVNA

Dvorní kapela Valašského království
…tajenka... již jednoznačně patří mezi legendy na naší hudební scéně. Svým osobitým, originálním a neopakovatelným
projevem baví fanoušky po celé zemi a také daleko za hranicemi. Během 37 let natočil více než 15 alb a může se pochlubit téměř 180 písničkami, kdy nejedna z nich zlidověla. …
tajenka… předcházely kapely Šperhák a Šperk. Proto musíme
pátrat v jeho bohaté historii až do roku 1982, abychom poznali důležité začátky a měli tak ucelený přehled o životě
„valašského pokladu“. U zrodu toho všeho stáli Zdeněk Hrachový, přezdívaný Hrach a Petr Chrastina. Oba měli čerstvě
po vojně.

Od října 2016 ke spolupráci oslovil dceru valašské královny
Zuzanu Pavlůskovou - Šulákovou a už v listopadu tohoto roku
spolu začínají koncertovat.

Rok 1995 byl pro …tajenka… zlomový. Začátkem července
vychází třetí deska s názvem „Zafúkané“ - na dlouhé roky
nejúspěšnější a u fanoušků nejoblíbenější. Premiéru s kapelou
zažívá i Jarmila Šuláková, díky čemuž dochází k ještě mnohem
intenzivnějšímu spojení rockové hudby s folklorem a také
získává další posluchače. Od roku 1995 se stává …tajenka…
profesionální kapelou.

Radek Postava - baskytara

V kapele se během své dlouhé existence vystřídalo postupně mnoho členů. V současné době to jsou:
Zdeněk Hrachový - kapelník, autor hudby k většině písní, kytara, dvanáctistrunná kytara, mandolína, fujara, zpěv
Stanislav Bartošík - housle, kazoo, foukací harmonika, měchy
dud, zpěv
Vítek Rokyta - elektrická kytara, harmonika, zpěv
Rosťa Koplík - bubeník
Zdroj: https://www.fleretmusic.cz/.
- Dagmar Holániková -

LÓSKÁČEK PRO DĚTI

Zdroj: www. Eschovka.cz
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- Petr Němeček -
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PLÁN AKCÍ
20. srpna - Letní kino - 3Bobule

25. září

- Vinobraní s kapelou Motors rock

27. srpna - Letní kino - Princezna zakletá v čase

26. října

- Dlabání dýní + lampionový průvod

11. září

4. prosince - Rozsvícení vánočního stromu

- Den obce - Komárfest

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 14. října 2021
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Miloslava Ťoupalíková, Lenka Klopcová, Jakub Frank, Marie Tichá, Kateřina Kargerová, Vladimír Kamínek,
Jaroslav Havlíček, Irena Drozdová, 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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